
RADA GMINY
Charsznica

UCHWAŁA NR VII / 34 / 2011

RADY GMINY W CHARSZNICY

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Charsznica Nr VI/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod ę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Charsznica na okres od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca

2012 roku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.l591 z póź. zm.) oraz art. 24 ust.1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858, z późno zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 127, poz. 886) - RADA GMINY

~ CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Charsznica Nr VI/28/ 2011 z dnia 24 lutego 2011 roku, w sprawie:
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Charsznica na okres od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie: " zatwierdza się miesięczną stawkę opłaty abonamentowej dla wszystkich
odbiorców w kwocie - 1,95 zł."
2. Dodaje się § 4a o treści: " Taryfy określone w § 1 i § 2 mają zastosowanie w okresie od 1 kwietnia
2011 roku do 31 marca 2012 roku."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 roku.
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Rady GP{iny Charsznica
Andrzej Pietrzyk
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