Uchwała Nr XXXIX/383/2009
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust 1, ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków /tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858.z późn. zm/ oraz § 5 pkt 7
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenia taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz. U. Z 2006r. Nr 127, poz. 886/
Rada Gminy Lubaczów
uchwala, co następuje:
§1
1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków, ustalając następujące ceny
i stawki opłat:
1) 3,52 zł – cena za 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych od odbiorców z miejscowości: Antoniki, Bałaje, Basznia
Dolna, Karolówka, Krowica Sama Os. Wolności, Lisie Jamy, Mokrzyca,
Opaka Osiedle, Piastowo, ZałuŜe, Młodów ul. Szkolna, Majowa, Miłosza,
Leśna, Sportowa, Błonie, Wodna, Piaskowa, Warszawska, Rzeczna,
Słoneczna, Krótka, Pilipy,
2) 180,00 zł – opłata za przyłączenie do urządzenia wodociągowego będącego
w posiadaniu Przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzania prób
technicznych przyłącza wodociągowego wybudowanego przez odbiorcę usług.
3) 420,00 zł - opłata za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego będącego
w posiadaniu Przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzania prób
technicznych przyłącza kanalizacyjnego wybudowanego przez odbiorcę usług.
2. Do cen i stawek opłat wymienionych w ust. 1 dolicza się podatek od towarów i usług
(VAT), w wysokości obowiązującej w dacie sprzedaŜy usługi, a określonej odrębnymi
przepisami.
§2
Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w ZałuŜu.
§3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa Rady Gminy
Lubaczów.
§4
Taryfa określona w § 1 pkt. 1 obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§5
Uchwała podlega opublikowaniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Lubaczów i sołectwach.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

