
 

 

UCHWAŁA NR IV/19/2015 
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA 

z dnia 2 lutego 2015 roku 

w sprawie przedłużenia o 1 rok czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zatwierdzonych uchwałą Nr 
XXXIV/238/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 

123 poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, uchwala co następuje: 

§ 1.  Przedłuża się o 1 rok czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zatwierdzonych uchwałą Nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

§ 2.  Taryfy obowiązują od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 roku. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

§ 4.  Zakład Instalacji Sanitarnych i Eksploatacji Wodociągów Wiejskich ogłasza zatwierdzoną taryfę 

w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w terminie do 7 dni od dnia podjęcia 

niniejszej uchwały. 

§ 5.  Taryfa zatwierdzona niniejszą uchwałą podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie przez Zakład 

Instalacji Sanitarnych i Eksploatacji Wodociągów Wiejskich w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia 

jej w życie. 

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

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2015 r. 

  

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

 

 

mgr Małgorzata Doniec 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 lutego 2015 r.

Poz. 626
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