
Zał. Nr     do protokółu Nr XXII/2004 
z Sesji Rady Gminy Żelechlinek 
odbytej w dniu 24 listopada 2004 r. 
 

 
U C H W A Ł A     Nr  XXII/117/2004 

Rady Gminy Żelechlinek  

z dnia 24 listopada 2004 r.  

 

w sprawie  ustalenia wysokości taryfy za pobór wody oraz odprowadzania ścieków 

   urządzeniami zaopatrzenia w wodę, stanowiącymi mienie komunalne Gminy 

   Żelechlinek. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Tj. 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,  

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747;  

z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959)     u c h w a l a    się  , co  następuje: 

 
§ 1. 1. Ustala się taryfy: 

1) za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę w wysokości 1,60 zł. + VAT za 1 m3. 

2) za odprowadzanie ścieków przemysłowych w wysokości 2,50 zł. + VAT za 1 m3. 

3) za odprowadzanie pozostałych ścieków w wysokości 1,90 zł. + VAT za 1 m3. 

4) za ścieki dowożone z poza terenu Gminy Żelechlinek w wysokości 2,50 + VAT za 1 m3. 

2. Odbiorcy wody uiszczają należność za pobraną wodę i odprowadzane ścieki kwartalnie  

w terminie 15 dni od zakończenia kwartału, z wyjątkiem IV kwartału, gdzie termin wpłat ustala się 

na 31 grudnia roku, którego dotyczy rozliczenie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/67/2003 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 listopada 2003 r.  

w sprawie ustalenia wysokości taryfy za pobór wody oraz odprowadzania ścieków urządzeniami 

zaopatrzenia w wodę, stanowiącymi mienie komunalne Gminy Żelechlinek. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy w Żelechlinku 

i w sołectwach Gminy Żelechlinek.  
§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2005 r. 

 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelechlinek  

 
Andrzej Dziedzianowicz 


