UCHWAŁA NR XIII-84/07
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków w gminie Lasowice Wielkie.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz.
558, nr 113 poz. 984, nr 214 poz. 1806, nr153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 roku
Dz.U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz.U. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz.
1203 ,nr 167 poz.1759 oraz z roku 2005Dz.U. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z roku
2006 Dz.U. nr 17 poz. 128, nr 181 poz.1337, z roku 2007 Dz.U. nr 48 poz.327, nr 138 poz.
974 , Dz.U. nr 173 poz. 1218 ) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku nr
123 poz. 858) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala co następuje:
§1

1. Wprowadza się dopłaty dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie:
1) do 1 m³ dostarczonej wody w wysokości 0,56 zł/m³ (netto) dla jednej grupy
taryfowej obejmującej gospodarstwa domowe, przemysł i usługi, pozostałych odbiorców.
2) do 1 m³ odprowadzonych ścieków w wysokości 7.54 zł/ m³ (netto) dla jednej grupy
taryfowej obejmującej gospodarstwa domowe, przemysł i usługi, pozostałych odbiorców.
3) Do cen określonych w pkt. 1 i 2 doliczony zostanie podatek od towarów i usług w
wysokości określonej odrębnymi przepisami.
2. Dopłaty mają zastosowanie w okresie obowiązywania taryf tj. od 1 stycznia 2008 roku do
31 grudnia 2008 roku.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

§3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

