UCHWAŁA Nr XXXIII/156/14
RADY GMINY W SIECIECHOWIE
z dnia 20luty 2014r
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r, poz. 594, ze zm.) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2012r, poz.1513, ze zm.) oraz §5 pkt 7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz.886) ,
Rada Gminy w Sieciechowie uchwala, co następuje :
§ 1.
1. Od 1 stycznia 2014 zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości netto :
a) 2,20 zł za 1 m3 wody,
b) 5,00 zł za 1 m3 ścieków,
c) 4,00 zł za 1 m3 ścieków dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni,
d) 5,00 zł za 1 m ³ ścieków dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni
z terenu innych gmin.
2. Ustala się miesięczną stawkę opłat abonamentowych za wodomierz główny
w wysokości 2,00 zł .
3. Ustala się opłatę za przyłączenie się do istniejącej gminnej sieci wodociągowej
przyłącza wodociągowego wybudowanego przez odbiorcę usługi w wysokości 50,00 zł.
Powyższa stawka zawiera koszty prób technicznych zgodnie z § 5 ust 7 rozporządzenia.
4. Ustala się opłatę za przyłączenie się do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej
przyłącza kanalizacyjnego wybudowanego przez odbiorcę usługi w wysokości 100,00 zł.
Powyższa stawka zawiera koszty prób technicznych zgodnie z § 5 ust 7 rozporządzenia .
5. Do stawek określonych w punktach 1-2 dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.
6. Do stawek określonych w punktach 3-4 dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XXX/144/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 listopada 2013r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

