UCHWAŁA NR XXXII/163/2013
RADY GMINY PACYNA
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2014r.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( j. t. Dz. U. z 2011r.
Nr 45, poz. 236 ), art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. z 2013r.,
poz.5941)) Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę za 1 m³ wody pobieranej z wodociągów na terenie Gminy Pacyna w wysokości - 3,03 zł
netto plus obowiązujący podatek VAT.
§ 2. Ustala się stawkę za 1 m³ wody pobieranej z hydrantów i ujęć wody w wysokości - 3,03 zł netto plus
obowiązujący podatek VAT.
§ 3. Stała oplata abonamentowa za jeden wodomierz miesięcznie wynosi 2,00 zł netto plus obowiązujący
podatek VAT
§ 4. Ilość pobranej wody określa się według wskazania wodomierza, a w przypadku jego braku według
przeciętnych norm jej zużycia na podstawie właściwych przepisów.
§ 5. Zwalnia się z opłaty wodę dostarczoną do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie, Gminnego
Centrum Aktywności Lokalnej w Pacynie, przedszkoli oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych w zakresie
działania przeciwpożarowego.
§ 6. Opłata za wodę w 2014r. jest płatna na zasadach i terminach określonych w fakturach wystawianych
indywidualnie dla każdego odbiorcy w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” Oddział w Pacynie lub za
pokwitowaniem upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.
§ 8. Uchwałę należy podać do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie
Urzędu Gminy w Pacynie przez miesiąc oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kołodziejczyk

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz.654.
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