
Uchwala Nr XXXIV/202/13 
Rady Gminy Kowiesy 

z dnia 26 listopada 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy Kowiesy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, poz. 645) oraz art. 24 ust. 1 i 1 O ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz.1033, z 
2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się dla wszystkich odbiorców taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, składającą się z: 

1) opłaty za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 

Gminy Kowiesy w wysokości 2,40 zł+ należny podatek VAT; 

2) miesięcznej opłaty abonamentowej za 1 szt. wodomierza w wysokości: 

a) dla 0 3/4 cala-2 zł+ należny podatek VAT, 

b) dla 0 1 cal- 3 zł+ należny podatek VAT, 

c) dla wodomierzy większych niż 0 1 cal - 4 zł+ należny podatek VAT. 

2. Opłata abonamentowa pobierana jest z opłatą za wodę. 

§ 2. Zatwierdza się taryfę za ścieki dla wszystkich odprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, 

stanowiących własność Gminy Kowiesy w wysokości 6,50 za 1 m3 + należny podatek VAT 

§ 3. Wprowadzone taryfy obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2014 roku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXII/127/12 Rady Gminy Kowiesy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 

Kowiesy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy oraz sołectwach. 


