
Uchwała Nr  III/13/2010
Rady Gminy Murów z dnia  20 grudnia 2010 r.

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, 
poz.420, Nr 157, poz. 1241), oraz art.  24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 
858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009r. Nr 18, poz.97) Rada Gminy Murów uchwala co 
następuje:

§1

Ustala się dla odbiorców gminy Murów dopłatę do stawki taryfowej na zbiorowe zaopatrzenie 

w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  na  obszarze  gminy  Murów  na  rok  2011, 

w wysokości:

1) do l m³ wody kwotę 2,00 zł

2)  do l m³ ścieków kwotę 11,00 zł

3) do 1 m³ ścieków dowożonych z terenu  Gminy Murów kwotę 7,50 zł

Do kwot  ww.  zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

                                               §2 

Traci  moc  uchwała  nr  XXIX/189/09  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  26  listopada  2009r. 

w  sprawie  dopłaty  do  odbiorców  usług  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenie  w  wodę 

i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2010 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.



§5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i rozplakatowaniu 

w miejscach publicznych na terenie gminy. 

 


