
                                                                                                      
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/153/2005 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia 1 marca 2005 r. 
 
 
w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1 m3 wody dla odbiorców z wodociągu 

gminnego. 
 
 
 
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje: 
                                                                          §1 
 
Zatwierdza się taryfę określającą cenę 1 m3 wody dostarczonej z wodociągu gminnego w 
Polskiej Cerekwi dla odbiorców indywidualnych w wysokości 1,96 złotych netto + 7 % 
VAT  zgodnie z wnioskiem Zakładu Instalacji Sanitarnych WODPOL s.c. w Polskiej Cerekwi 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały obowiązującej od dnia 01.04.2005r. 
                                                                          §2 
 
Zatwierdza się stałą opłatę za posiadanie wodomierza w wysokości 5 zł netto płatną za okres 
kwartału kalendarzowego. 
                                                                          §3 
 
Traci moc Uchwała Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr XII/92/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1 m3 wody dla odbiorców z wodociągu 
gminnego. 
                                                                          §4 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
                                                                         §5 
 
Zakład Instalacji Sanitarnych WODPOL s.c. ogłosi zatwierdzoną taryfę na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, oraz innych miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie 
Gminy. 
                                                                         §6 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 kwietnia 2005 r. 
                                                                                                                         
 

 
                    Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                          Leonard Kasper 
 
 
 



 
 
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/154/2005 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia 1 marca 2005 r. 
 
 

 
w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1 m3 

ścieków sanitarnych                    
odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi. 

 
 
 
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje: 
 
                                                                         §1 
 
Zatwierdza się taryfę określającą cenę 1 m3 

ścieków sanitarnych odprowadzonych na 
oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi w wysokości 1,96 złotych netto + 7 % VAT  
  
                                                                        §2 
 
Traci moc Uchwała Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr XII/93/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1 m3 

ścieków sanitarnych odprowadzanych 
na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi. 
 
                                                                        §3 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
                                                                        §4 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w dniu następnym po jej podjęciu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Polskiej Cerekwi, oraz innych miejscowościach na terenie Gminy zwyczajowo 
przyjętych do tego celu. 
 
                                                                         §5 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 kwietnia 2005 r. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                         Leonard Kasper 


