
Uchwała Nr IV/20/07
Rady Gminy Głowno

                                                           
z dnia 24 stycznia 2007 roku

         w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę dostarczaną z urządzeń 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Głowno.

                                                       
        Na podstawie art.18 ust.  2, pkt  15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001.r. Nr 142 poz.1591; z 2002 
r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art.24 ust.1 i 
10  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu  w  wodę  i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984; z 2004 r, Nr 96, poz. 959; Nr 173, poz.1808, z 2005 r. Nr 85, poz.729, 
Nr 130, poz.1087) Rada Gminy Głowno uchwala, co następuje:

        § 1. Zatwierdza się taryfy za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę gminy Głowno za 1 m3 w wysokości:
 1)na potrzeby gospodarstw domowych, rolnych, zakładów budżetowych,
    placówek oświatowych – 1,80 zł za 1 m3 plus 7 % podatku VAT;
 2)na potrzeby produkcyjne zakładów przemysłowych i pozostałych odbiorców
    w wysokości - 2.30 zł za 1 m3 plus 7 % podatku VAT;
 3)stałą opłatę abonamentową za wodomierz główny będący własnością gminy
     zainstalowany na przyłączu wodociągowym w wysokości - 2.00 zł na m-c 
     plus 7 % podatku VAT.

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

       § 3. Taryfy opłat, o których mowa w § 1 zatwierdza się na okres od 1 lutego 
2007 r. do 1 lutego 2008 roku.
    
      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

               
         

 
                    


