
                                                                                                             

U C H W A Ł A   Nr VIII/26/11 

RADY  GMINY  GZY 

 z  dnia 15 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie          
Gminy Gzy 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust.1 ustawy      
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) oraz ustawy  z dnia 22 kwietnia 2005 r.           
o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 85, poz. 729/ uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Wodnych  dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie 
     z dnia 05 kwietnia 2011 r.  zatwierdza się  taryfę  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na  
     terenie Gminy Gzy na okres od dnia 17 czerwca 2011 r. do dnia16 czerwca 2012 r. 
2. Cena wody dostarczonej dla wszystkich odbiorców  na terenie Gminy Gzy z wodociągu 
    Gzy i Szyszki  będzie wynosiła  1,76 zł. za 1m3 netto plus 8% VAT tj. 1,90 zł.  brutto.       
3. Zatwierdza  się opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego  
    wodomierzem głównym w wysokości: 

     1) wodomierz ø 15 – 20 mm    1,50 zł/m-c plus podatek VAT   za 1 szt. 

     2) wodomierz ø 25 – 32 mm   4,00 zł/m-c plus podatek VAT   za 1 szt. 

     3) wodomierz ø 40 – 50 mm   9,00 zł/m-c plus podatek VAT   za 1 szt. 

     4) wodomierz  sprzęŜony            43,00 zł/m-c  plus podatek VAT  za 1 szt. 
     5) opłata abonamentowa dla odbiorców 
         rozliczanych według obowiązujących  
         ryczałtów zuŜycia wody     1,50 zł/m-c plus podatek VAT za 1 punkt poboru  
                                                                                                                                             wody. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XXIX/150/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.                                           
        


