UCHWALA NR V/23/2015
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 05 marca 2015r.
w sprawie: ustalenia wysokosci taryfza zbiorowe zaopatrzenie w wodq i zbiorowe
odprowadzanie sciekow urzqdzeniami kanalizacyjnymi na terenie Gminy
Budziszewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajizie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594; poz. 1318, z 2014r. poz. 379,1072 oraz
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200 Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 123, poz. 858; z 2007r. Nr 147,
poz. 1033; z 2009r. Nr 18, poz. 97; z 2010r. Nr 47, poz. 278; Nr 238, poz. 1578; z 2012r.,
poz.951;poz.!513, z 2014r. poz. 822 ) Rada Gminy Budziszewice uchwala, co nastejpuje:
§ 1. Ustala si? taryfy:
1) za pobrana^ wod? z urza^dzen zaopatrzenia w wod? w wysokosci 2,05 zl netto plus nalezny
VAT za 1 m3 ;
2) za odprowadzanie sciekow bytowych siecia^ kanalizacyjna^ w wysokosci 2,88 zl netto plus
nalezny VAT za 1 m3
3) za odprowadzanie sciekow przemyslowych siecia^ kanalizacyjna^ w wysokosci 3,70 zl netto
plus nalezny VAT za 1 m3
§ 2. Taryfy zatwierdzone w § 1 obowiazywac b?dq. w okresie od dnia 01 kwietnia 2015r. do
31 marca 2016r.
§3. Traci moc Uchwala Nr XVI/90/2012 z dnia 25 wrzesnia 2012r. w sprawie uchwalenia
cen za zbiorowe odprowadzanie sciekow urzqdzeniami kanalizacyjnymi na terenie Gminy
Budziszewice i Uchwala Nr XIX/105/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
zatwierdzenia ceny za 1 m3 wody dostarczonej z urzajizen zbiorowego zaopatrzenia w wod?
stanowia^cych wlasnosc Gminy Budziszewice.
§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu na tablicach ogloszen przed Urz?dem Gminy oraz we
wszystkich solectwach.
§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Budziszewice.
§ 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 01 kwietnia 2015r.
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