
Uchwała Nr IIIIII122I2005
Rady Gminy Gpinegera Gerna

: dnia 14 lutege 2005r.

w sprawie: :atwłerdaenia taryf za :hierewe :aepatrtenie w wade i :hiarewe
adprewadzanle scieków.

Na ppdstawie art.? ust.1 pkt-:ł ustawy 2 dnia E'. marca 1000 reku ::
sampraadale gminnym (Da- LJ. : 2001r. Nr142,pez. 1501 ›: póżn. zm.) eres art.24
ust-1.3 i 10 ustawy z dnia ? eaenwea 2001r. a ahiprewym aaapatraeniu w wt:-de i
zbierewym pdprewadzaniu scieków [Dz. U. Nr ?2, pas.?e? ze zm.] Ftada Gminy
uchwala ee następuje:

51

Na płtres pd dnia 2? Iutege 2005 rej-zu de dnia 2? lutege 2005 reku
aatwierdaa się następujące taryfy aa abierewe zadpatrzenie w wade i zbiprewe
pdprawadaanie seiełtew preea 2aI-tład Usług Wednyeh dla Petrseb Ftelniehya :
siedzibą w miejsepwpsei Mława na terenie gminy Gpinegera Górna:

1. pena sa 1 mawpdy: 1,00 11 plus pedatełt ed tewardwi usług VAT w
wyseltpsei ? % [0,121ł ]i- cena brutte wynosi 1,02 sł-

2- cana aa edprewadaanie ściej-;pw w miejseewpsei Pt:-marze: 14,05 sł ed jedne]
eseby za jeden miesiąc plus pedatełt ed tewardw i usług łii'iE'iT w wysełtdsei
?”;L |: 1,05 :ł ] — nena hrutte wynesl 10.00 :ł ed jednej esehy za jeden
miesiąc.

3. eena aa 1 m3 ścieków w miejseewesei Gpinegera Górna: 3.00 :ł plus podatek
ed tewarćiw i usług —"-?AT w wysełtesei ?Eił: ( 0,21zł j - eena brutta wynesi
3.21 zł.
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Traci met: uchwala Hr xlyi'?0?200-1 Rady Gminy Gpinegera Gema ?. dnia 25 Iutege2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf dia abierewegp aaepatraenia w wade aa 1m”
wedy pppranej :»: urządzen zbiprewega zappatraenia w wade na terenie gminy
Gpinegara Górna i zlpiprpwegp edprewadaania seiełtew w miejseewpseiaeh
Pemerae i Gpinpgpra Górna.
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Gd ppwiedziainym aa wykenanie uchwały sayni sie Wójta Gminy.
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Uchwała wehedai w życie ; dniem 2? Iutega 2005r. ,.

Praewpdniea y jady Gminy
.'

"iąeńwski


