
Uchwała Nr XX/87/2004
Rady Gminy Cisek

z dnia 28 czerwca 2004r

w sprawie zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wod�
�wiadczone dla Gminy Cisek  przez Spółdzielni� Usług Rolniczych w Cisku z/s

Roszowicki Las

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 z dnia 08 marca 1990 r o samorz�dzie gminnym
( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002  Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
nr 153, poz.1271,   Nr 214, poz.1806, z 2003r  nr 80, poz.717,nr 162, poz.1568, z 2004r Nr
102, poz.1055) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r  o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod� i zbiorowym odprowadzaniu  �cieków ( Dz. U. Nr 72, poz.747, z 2002r Nr 113,
poz.984, z 2004r Nr 96 poz.959) Rada Gminy w Cisku uchwala co nast�puje:

§ 1.

Zatwierdza si� okre�lon� w zał�czniku do uchwały taryf� cen i opłat za usługi zbiorowego
zaopatrzenia w wod�.

§ 2.

Taryfy cen okre�lone w § 1 maja zastosowanie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wod�  �wiadczonych na terenie Gminy Cisek  przez Spółdzielni� Usług Rolniczych w
Cisku z/s Roszowicki Las  w okresie od  11 lipca 2004r do 11 lipca 2005r.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/2001   Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2001r w sprawie
ustalenia stawki za pobór 1m3 wody.

§ 4.

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

  Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek
  /-/ Paweł Ryborz



Zał�cznik do uchwały Nr XX/87/2004r.
Rady Gminy Cisek

z dnia 28 czerwca 2004r

Taryfa cen i opłat
za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wod�  �wiadczone dla Gminy Cisek

przez Spółdzielni� Usług Rolniczych w Cisku z/s Roszowicki Las
w okresie od 11 lipca 2004 do 11 lipca 2005r

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Ceny netto Jednostka
miary

1. Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

a) cena za dostaw� wody
b) opłaty stałe za dostaw�

wody, przy �rednicy
wodomierza w mm.

      15-20

      25-40

      50-120

2,20

2,00

4,00

10,00

zł/m3

zł/m-c

zł/m-c

zł/m-c

Do podanych stawek nale�y doliczy� obowi�zuj�cy i nale�ny podatek od towarów i usług.


