
( PROJEKT)

Uchwafa nr .
Rady Gminy Popielow
z dnia ....?$,. .4! 2012r

w sprawie doptaty dla odbiorcow ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod$ i
zbiorowego odprowadzania sciekow na rok 2013 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym o samorzajdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591;z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr62, poz. 558, Nr113, poz. 984, NM53, poz. 1271, Nr214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180,
poz.1111, Nr223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z2010 r. Nr28, poz.
142 ; Nr28, poz. 146 ; Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 ; z2011 r. Nr21, poz.113 ; Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz.567) oraz art.24
ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tj. Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033;
z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238,poz.1578) Rada Gminy uchwala co
nast^puje:

§1

1. Ustala si? doplat? do ceny taryfowej odbioru sciekow dla nizej wymienionych taryfowych
grup odbiorcow ustug z terenu Gminy Popielow zamieszczonych w zatwierdzonej taryfie
Mi?dzygminnego Zaktadu Wodociajgow i Kanalizacji ,,PROWOD" Spolka z o.o. z/s w
Czarnowa^sach w wysokosci 2,17 zl/m3:

1) K1 -odbiorcy odprowadzaja^cy scieki bytowe i rozliczani tylko z odprowadzania sciekow ,
2) KR- odbiorcy odprowadzajapy scieki bytowe i rozliczani tylko z odprowadzania sciekow

wg przeci^tnych norm zuzycia wody ,
3) WK1-odbiorcy zuzywaja^cy wod? na cele socjalno-bytowe i odprowadzaja^cy scieki

bytowe rozliczani wg wskazah wodomierzy z zaopatrzenia w wod? i odprowadzania
sciekow,

4) WK2- odbiorcy zuzywaja^cy wod§ na cele produkcji zywnosci i odprowadzaj^cy scieki
bytowe (komunalne) rozliczani wg wskazan wodomierzy z zaopatrzenia w wod§ i
odprowadzania sciekow,

5) WK3-odbiorcy zuzywaja^cy wod§ na inne cele i odprowadzajapy scieki bytowe
(komunalne ) rozliczania wg wskazan wodomierzy z zaopatrzenia w wod§ i
odprowadzania sciekow.

2. Ustala si? doptat? do ceny taryfowej odbioru sciekow dla nizej wymienionych taryfowych
grup odbiorcow uslug z terenu Gminy Popielow zamieszczonych w zatwierdzonej taryfie
Mi^dzygminnego Zaktadu Wodociajow i Kanalizacji ,,PROWOD" Spofka z o.o. z/s w
Czarnowa^sach w wysokosci 1,17 zl/m3:

1) K4 -odbiorcy odprowadzaja^cy scieki bytowe i rozliczani wg wskazah wodomierzy tylko z
odprowadzania sciekow do oczyszczalni w Kartowicach ,



2) WK4- odbiorcy zuzywaja^cy wod§ na cele socjalno-bytowe i odprowadzaja^cy scieki
bytowe, rozliczani wg wskazah wodomierzy z zaopatrzenia w wod§ i odprowadzania
sciekow do oczyszczaini w Kartowicach,

3. Do ceny okreslonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT w obowia_zuja^cej wysokosci.

§2

Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy.

53 /
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moca^ obowia^zuja^ca^ od 1 stycznia 2013r.

DfonizyTJu^zyhski


