
  
UCHWAŁA Nr XXIX/172/2014
Rady Gminy  Polska Cerekiew

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 
2013 r.  poz.  594  z  późn.  zm.1)   oraz  art.  24  ust.  9a  ustawy z  dnia  7  czerwca  2001r.  o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 
2006r., poz. 858 z późn. zm.2) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje:

§ 1
Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za wodę pobraną przez odbiorców 
stanowiących własność gminy Polska Cerekiew na okres jednego roku tj. od dnia 1 lipca 2014 
roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
   

§ 2
Przedłuża  się  czas  obowiązywania  dotychczasowej  taryfy  za  ścieki  dla  dostawców 
odprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących  własność gminy Polska 
Cerekiew  zgodnie  z  wnioskiem  Zakładu  Usług  Komunalnych  w  Polskiej  Cerekwi 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały na okres jednego roku tj. od 1 lipca 2014 roku 
do dnia 30 czerwca 2015 roku.    

§ 3

Przedłużenie  czasu  obowiązywania  taryf  o  których  mowa  w  §  1  i  §  2  dotyczy  taryf 
zatwierdzonych uchwałą Nr XXII/128/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 
2013  r.  w  sprawie  zatwierdzenia  taryfy  określającej  cenę  1  m3 wody  dla  odbiorców  z 
wodociągu gminnego oraz uchwałą Nr XXII/129/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 
14 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1 m3 ścieków sanitarnych 
odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

W terminie 7 dni od podjęcia niniejszej uchwały Zakład Usług Komunalnych   w Polskiej 
Cerekwi  ogłosi  zatwierdzoną  taryfę  przez  umieszczenie  jej  na  własnej  tablicy  ogłoszeń, 
Urzędu  Gminy  w  Polskiej  Cerekwi,  oraz  w  poszczególnych  sołectwach  gminy  Polska 
Cerekiew.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. 
                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

1 Zmiany teksty jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 
18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2012 r. poz. 951 i  poz. 1513


