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UCHWAŁA NR V/ 29 / 2011
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/jed.tekst Dz.U. z dnia 
2001r nr 142 poz.1591 z póż.zm/oraz art.24 ust.1,5,6,9 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U.nr 123poz.858 z 2006r./,po rozpatrzeniu 
wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.05.2011r do dnia 30.04.2012r.,oraz po 
zatwierdzeniu tego wniosku przez Wójta Gminy . 

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co nastepuje : 

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiące 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Ustanowić dopłatę do 1m3 wody i 1 m3 odprowadzonych ścieków, jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały. 

§ 3. Ustanowić stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz na miesiąc, jak w załączniku nr 3 do uchwały. 

§ 4. Ilość 1 m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami równa się 1 m3 zużytej wody. 

§ 5. Zatwierdzona taryfa obowiązuje od dnia 01.05.2011 r. do dnia 30.04. 2012r. 

§ 6. 1) Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

2) Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń . 

3) W terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały Zakład Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach ogłosi 
zatwierdzoną taryfę w miejscowej prasie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/ 29 / 2011

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 29 marca 2011 r.

Zalacznik1.doc

Stawki za 1 m3 wody 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/ 29 / 2011

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 29 marca 2011 r.

Zalacznik2.doc

Stawki za 1 m3 ścieków 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/ 29 / 2011

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 29 marca 2011 r.

Zalacznik3.doc

Stawki za opłatę abonamentową 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel
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