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Poz. 13654
UCHWAŁA Nr XLIV/164/2013
RADY GMINY RZECZNIÓW
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za pobraną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
oraz odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust.1 pkt.2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996r. o gospodarce komunalnej (t.j.Dz.U. z 2011r. Nr 45 , poz. 236) Rada Gminy Rzeczniów uchwala
co następuje:
§ 1.1. Ustala się opłatę za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, eksploatowanych
przez Gminę Rzeczniów w wysokości – 2,81 zł za 1m3w tym podatek VAT.
2. Ustala się opłatę za ścieki odprowadzone do kanalizacji zbiorczej eksploatowanej przez Gminę
Rzeczniów w wysokości – 4,97 zł za 1 m3w tym podatek VAT.
3. Ustala się opłatę za ścieki odebrane od mieszkańców zamieszkałych na terenach nieskanalizowanych
Gminy Rzeczniów w wysokości – 9,00 zł za 1 m3w tym podatek VAT.
4. Ustala się opłatę za ścieki odebrane od mieszkańców zamieszkałych na terenach skanalizowanych Gminy
Rzeczniów w wysokości – 30,24 zł za 1 m3w tym podatek VAT.
5. Ustala się opłatę abonamentową w wysokości 2,16 zł miesięcznie w tym podatek VAT, za każdy
zainstalowany wodomierz pełniący funkcję wodomierza głównego.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia stawek opłat ryczałtowych za wykonywane czynności
techniczne nie związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczniów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania z Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy
Rzeczniów.
Przewodniczący Rady Gminy Rzeczniów:
Leszek Sylwester Feryniec

