
Uchwała Nr XXII/90/2008
Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 8 grudnia 2008 r.

w  sprawie opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
oraz za odprowadzanie ścieków do zbiorowej kanalizacji sanitarnej. 

Na  podstawie  art.  4  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  20  grudnia  1996  r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43,  Nr 106, poz. 679 
i Nr 121,  poz.  770,  z  1998 r.  Nr 106,  poz.  668,  z 2002 r.  Nr 113,  poz.  984 
oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 
ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym (Dz.  U.  z  2001  r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111) u c h w a l a   s i ę, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za 1 m3:
    1) pobór wody z wodociągu gminnego – 1,68 zł + podatek VAT,
    2) odprowadzanie  ścieków  do  gminnej  kanalizacji  sanitarnej 

                  – 2,52 zł + podatek VAT,
3) zrzut  ścieków do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni  ścieków 

przez innych usługodawców – 2,00 zł + podatek VAT.
2. Opłata  za  jeden  kurs  wozem  asenizacyjnym  z  oczyszczalni  ścieków
    w Świedziebni wynosi  53,27 zł + podatek VAT bez względu na ilość
    przewożonych ścieków.

§ 2. Zwalnia  się  gminne  jednostki  organizacyjne  z  opłat  za  wodę, 
       odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej i wywóz ścieków wozem 
       asenizacyjnym.

§ 3. Opłaty,  o  których  mowa  w  §  1  są  pobierane  w  formie  inkasa  za 
       wynagrodzeniem w wysokości 5 % zainkasowanych opłat.



§ 4. Traci  moc  uchwała  Nr  XIII/44/2007  Rady  Gminy  Świedziebnia  z  dnia 
7 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego
zaopatrzenia  w  wodę  oraz  za  odprowadzanie  ścieków  do  zbiorowej
kanalizacji  sanitarnej  oraz  uchwała  Nr  XIX/74/2008  Rady  Gminy
Świedziebnia z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat
za  pobór  wody  z  urządzeń  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  za
odprowadzanie ścieków do zbiorowej kanalizacji sanitarnej.

        
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzie w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu 
       w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
 /-/ Kazimierz Bejger

                                                                                    
                                                                                       


