UCHWAŁA NR XXII/210/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 02 grudnia 2008 roku
w sprawie :
ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i
za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych.
Na podstawie :
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, z 2002 r. :Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r Dz. U. Nr 80, poz.717, nr
162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.1111) oraz ustawy z dnia 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. Nr 72 poz. 747 z 2002 roku ze zmianami )
Rada Gminy Pszczółki uchwala co następuje :
§1
Za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych ustala się opłatę w wysokości 2,05 zł
brutto za 1 m 3 wody .
§2
Za zrzut ścieków do urządzeń gminnych oczyszczalni ścieków przez pojazdy asenizacyjne
ustala się opłatę w wysokości 2,05 zł brutto za 1 m 3 ścieków.
§3
Za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych ustala się opłatę w
wysokości 2,35 zł brutto za 1 m3 ścieków
§4
Odbiorcy nieposiadający wodomierzy otrzymują jedną fakturę roczną z wyznaczonymi
terminami płatności tj. za I kwartał do dnia 25 marca , za II kwartał do dnia 25 czerwca , za III
kwartał do dnia 25 września, za IV kwartał do dnia 30 grudnia roku obliczeniowego lub w terminie
wskazanym w wystawionej fakturze .

§5
Posiadacze wodomierzy otrzymują jedną roczną fakturę wyliczoną na podstawie średniego
zużycia wody za okresy poprzednie, z określeniem czterech terminów płatności jak w § 4.
Dopuszcza się regulowanie wg wskazań wodomierza w terminach jak wyżej. Pełne rozliczenie do
stanu na wodomierzu winno nastąpić do dnia 23 grudnia każdego roku. Obowiązek odczytu stanu
wodomierza i rozliczenia spoczywa na posiadaczu wodomierza. W przypadku odbiorców
prowadzących działalność gospodarczą dopuszcza się na ich pisemny wniosek fakturowanie
kwartalne do stanu na wodomierzu.
§6
Tracą moc uchwały nr II/17/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku i nr IV/37/07 z dnia 27 lutego 2007r.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

