
I.

UCHWAŁA NR XV1I186/2012
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
.Kołbaskowie ,

Na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858,

zmiany z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18 poz. 97 i z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr

238, poz. 1578) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków na okres 18 miesięcy począwszy od dnia 10 kwietnia 2012 roku w

wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ceny i stawki opłat, o której mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego

zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w

Kołbaskowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi GminyKołbaskowo

§ 4. Wójt ogłasza ceny i stawki opłat na stronie internetowej BlP Urzędu Gminy Kołbaskowo

w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Kołbaskowo
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Załącznik Nr 1
Do uchwały Rady Gminy KołbaskoWO

Nr XVI/186/2012
z dnia 26 marca 2012 r.

Ceny i stawki (netto) obowiązujące przez okres 18 miesięcy od dnia 10 kwietnia 2012 r. na
terenie Gminy Kołbaskowo za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie

L.p Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

1. Cena dostarczanej wody

1a Grupa taryfowa PRZECŁAW 3,12 3,37 zł/m3

1b Grupa taryfowa POZOSTALI 2,71 2,93 zł/m3

2. Opłata abonamentowa' .3,68 3,97 zł/odbiorcę/
miesiąc

3. Cena za odprowadzanie 4,18 4,51 zł/m3
ścieków

Uwaga: Stawki cen i opłat są wartościami netto co oznacza, że na fakturach wystawionych
odbiorcy doliczona będzie obowiązująca w dniu wystawienia faktury stawka podatku VAT.


