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Projekt

z dnia  10 maja 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 10 maja 2010 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust.9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póź.zm.) na wniosek Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie uchwala się co następuje: 

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXII/313/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 28 maja 2009 roku. 

§ 2. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 4. Taryfy obowiązują od dnia 01 lipca 2010r. do dnia 31.03.2011r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Łukasz Koperski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 10 maja 2010 r.

Taryfa opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Mszczonów.

Zalacznik1.docx




Załącznik do Uchwały Nr …………………….

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia ………………………………

Taryfa opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mszczonów.



		L.p.

		Wyszczególnienie

		Stawka dla odbiorców indywidualnych usług na terenie miasta i gminy

		Stawka dla przemysłu i instytucji

		Stawka za ścieki dowożone własnym i obcym transportem



		1.

		Cena  1 m3  wody w zł./m3 netto 

		2,12 zł

		3,02 zł

		



		2.

		Cena za 1 m3 odprowadzonych

ścieków  w zł./m3 

		



3,19 zł

		



5,14 zł

		



10,71 zł



		3.

		Cena  za 1m3 odprowadzonych ścieków opadowych i roztopowych

		

		

1,03 zł

		







	Do  wyżej ustalonych  stawek doliczony będzie podatek VAT.







