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Poz. 8151
UCHWAŁA NR IX/54/15
RADY GMINY NUR
z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się następującą taryfę obowiązującą na terenie gminy Nur za usługi zbiorowego
zaopatrzenia w wodę – cena 1,60 zł/m3 + podatek VAT.
§ 2. Zatwierdza się następujące taryfy za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków:
1) I grupa taryfowa- dostawcy ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych z budynków mieszkalnych
wielorodzinnych położonych w Nurze, przy ulicy Łomżyńskiej 14A i 14B do oczyszczalni ścieków
znajdującej się przy budynku Zespołu Szkół w Nurze - 3,00 zł/m3 + podatek VAT.
2) II grupa taryfowa - dostawcy ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych z budynku Ośrodka Zdrowia
położonego w Nurze, przy ulicy Drohiczyńskiej 8 do bezodpływowego szamba - 3,00 zł/m3 + podatek
VAT.
§ 3. Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w wysokości 2,00 zł miesięcznie + podatek
VAT.
§ 4. Taryfy określone w § 1-3 obowiązują w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
2. Traci moc uchwała Nr XXXII/199/2014 Rady Gminy Nur z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nur.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Gminy Nur.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Nur
Marek Góral

