
UCHWAŁA Nr XXIX/188/09 
RADY GMINY MURÓW 
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l 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, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, 
poz.1241) oraz art. 24 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147 poz. 1033) 
Rada Gminy Murów uchwala co następuje:

  §1

Zatwierdza    się    następujące    taryfy    na    zbiorowe   zaopatrzenie    w   wodę 
i   zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2010:

 I  Woda:
 1. na cele socjalno -bytowe
  - cena sprzedaży l m3 wynosi 3, 33 zł
 2. zużywana do celów produkcji
 - cena sprzedaży l m3 wynosi                                                                                          3,35 zł
 3. zużywana do innych celów     
  -   cena sprzedaży l m3 wynosi                                                                                   3,37 zł
 4.opłata stała (abonamentowa) miesięczna 2, 50 zł 
 5. opłata abonamentowa przy rozliczaniu ryczałtowym                                          1,80 zł

II   Ścieki:
  1.  cena odbioru l m3 wynosi 12,41 zł
   2. opłata stała (abonamentowa) miesięczna l, 50 zł

Do powyższych taryf doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§2

Traci  moc  uchwała  nr  XVII/128/08  Rady  Gminy  Murów   z  dnia  27  listopada  2008r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2009

                                                                           



                                                                                  §3
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§4
Uchwała   podlega   ogłoszeniu   na   tablicy   ogłoszeń   Urzędu   Gminy   i   rozplakatowaniu 
w miejscach publicznych na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Sowada


