
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 

RADY GMINY CHARSZNICA 

z dnia 15 listopada 2013 roku 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Charsznica 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.  

z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.) i art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7  czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2006 roku, Nr 123 poz. 858 z późn. 

zm.), w związku z wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy z dnia 15 października 2013 roku 

o przedłużenie czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków – RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE:  

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Charsznica na okres od 1  stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 

2014 roku, dla wszystkich odbiorców w wysokościach określonych w poniższych tabelach:  

1. Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  

Nr 
grupy 

Grupa taryfowa odbiorców Jednostka 
Cena netto 

w zł 

1  pobierających wodę do spożycia, na cele socjalno bytowe, na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej.  

m
3
 2,80 

2. Usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Nr 

grupy 
Grupa taryfowa odbiorców Jednostka 

Cena netto 

w zł 

1  dostarczających ścieki bytowe  m
3
 3,10 

2  dostarczających ścieki przemysłowe  m
3
 6,20 

3  korzystających z beczki asenizacyjnej (własność ZUK) m
3
 18,00 

§ 2. Zatwierdza się miesięczną stawkę opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców w kwocie - 2,80 zł,  

§ 3. Nie podlega opłacie stałej grupa taryfowa dostawców korzystających z beczki asenizacyjnej (własność 

ZUK).  

§ 4. Do cen netto z § 1  i 2  dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej 

odrębnymi przepisami.  
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Pietrzyk 
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