
U C H W A Ł A Nr 37/V/11
Rady Gminy w Nowym Duninowie

z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie: ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków
                  w   Gminie Nowy Duninów.

Na podstawie art.  7 ust.1 pkt.3, art.40 ust.1, art.41 ust. 1  oraz  art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póz. zm./, a także  art. 4 ust. 1
pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.236 /
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się cenę za 1 m3 zimnej wody z ujęć stanowiących własność gminy w wysokości 1,85 +

8 % VAT. Cena brutto 1 m3 wynosi  2,00 zł
2. Ustala się cenę za 1 m3 zimnej wody z ujęć nie stanowiących własności gminy w wysokości

ustalonej przez dostawcę wody.
3. Ustala  się cenę za  1  m3 zimnej wody z ujęć stanowiących własność gminy dla odbiorców

zewnętrznych w wysokości nie niższej  niż stawka ustalona w pkt 1 § 1.
4. Ustala się dla użytkowników posiadających nieopomiarowane ujęcie wody z gminnej sieci

wodociągowej ryczałt w wysokości 5 m3 wody na osobę miesięcznie.
§ 2

1. Ustala się cenę za odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w
wysokości 3,66 zł + 8% podatku VAT za 1m3 ustalony wg wskazań wodomierzy
zainstalowanych u użytkowników na  ujęciu wody  z wodociągu gminnego. Cena brutto 1 m3

odprowadzanych ścieków wynosi  3,95 zł.
2. Ustala  się cenę za  1  m3 odprowadzanych ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z

odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza granicami gminy Nowy
Duninów, ustalonej przez odbiorcę ścieków tj. właściciela oczyszczalni.

3. Ustala  się cenę za  1  m3 odprowadzanych ścieków do kanalizacji zarówno gminnej jak i nie
stanowiącej własności gminy przez użytkowników, którzy odprowadzają ścieki  do zbiorczej
studzienki kanalizacyjnej, której zasilanie energetyczne odbywa się na koszt gminy Nowy
Duninów w wysokości 4,49zł + 8% podatku VAT za 1m3 wody ustalonej wg wskazań
wodomierzy zainstalowanych u użytkowników na  ujęciu wody  z wodociągu gminnego.
Cena brutto 1 m3 wynosi  4,85 zł

4. Ustala się  dla użytkowników posiadających dwa lub więcej ujęć wody, w tym innych niż
gminne lub nie posiadających wodomierzy, którzy odprowadzają ścieki do  kanalizacji
gminnej, ryczałt miesięczny w ilości 5 m3 na osobę.

5. Ustala się wysokość opłaty za unieszkodliwianie nieczystości płynnych dostarczanych
beczkowozami do oczyszczalni ścieków w wysokości 6,54zł  + 8 % VAT za 1 m3

dostarczonych ścieków. Opłata brutto wynosi 7,06 zł/m3

§ 3
Ustala się miesięczną opłatę stałą za korzystanie z gminnej sieci wodociągowej, niezależnie od
opłat zawartych w § 1 i § 2 niniejszej uchwały w wysokości 1,40 zł+ 8% VAT. Opłata  miesięczna
brutto wynosi  1,51 zł.

§ 4
Z dniem   wejścia  w życie  niniejszej  uchwały  traci  moc  Uchwała Nr 199/XXVII/09  z dnia 29
grudnia 2009 roku w sprawie  ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w Gminie Nowy Duninów.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Duninów.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.


