
Uchwała Nr XXIII/221/2013
Rady Gminy Chmielno

z dnia 29 października 2013 r.
 

w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujących w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 5941), art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 8582)

Rada Gminy Chmielno uchwala się, co następuje:
 

§ 1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Chmielno na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. zgodnie z wnioskiem
złożonym w dniu 2 października 2013 r. przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Chmielno w następujących stawkach:

1) za wodę pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych oraz z urządzeń wodociągowych
znajdujących się na terenie gminy Kartuzy w wysokości 3,10 zł za 1m3 wody;

2) za wprowadzanie ścieków bezpośrednio do urządzeń kanalizacyjnych 4,30 zł za 1 m3 ścieków;
3) za  wprowadzanie  ścieków  dowożonych  wozami  asenizacyjnymi  do  punktu  zrzutu   przy

oczyszczalni ścieków  4,82 zł za 1 m3 ścieków;
4) ceny ustalone w pkt 1-3 nie obejmują należnego podatku VAT.

§ 2

Wniosek  o  zatwierdzenie  taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie  w wodę  oraz  zbiorowe odprowadzanie
ścieków obowiązujących w 2014 roku zawierający kalkulację ceny dostarczenia 1m3 wody i odbioru
1m3  ścieków stanowi załącznik do niniejszej uchwały  i  jej integralną część.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w
miejscach publicznych na terenie gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 
 
                                                                                             

1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645.
2 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009r.
Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578.
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