
UCHWAŁA Nr 98/XXII/08
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy    z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) uchwala się, co następuje:

§1
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedłożone przez zarząd REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1                do niniejszej uchwały i ustala się cenę za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zaopatrzenia           w wodę zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin w wysokości: 3,01 zł + VAT.

§2
1.	Ustala się miesięczna opłatę abonamentową dla każdego odbiorcy wody, korzystającego z urządzeń zaopatrzenia w wodę, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin             w wysokości: 1,77 zł + VAT.
2.	Opłata abonamentowa, o której mowa w § 2 ust. 1, wynika z kosztów ponoszonych przez REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. związanych z obowiązkiem utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, odczytów wodomierzy oraz rozliczeń zużycia wody, i naliczana będzie do rachunku za wodę po każdorazowym odczycie wodomierzy.

§3
Cena za dostawę wody oraz opłata abonamentowa, o których mowa w niniejszej uchwale obowiązuje wszystkich odbiorców usługi, świadczonej przez REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. przez okres 1 roku od dnia wejścia w życie taryfy.

§4
Traci moc Uchwała Nr 31/IX/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 kwietnia 2007 r.        w sprawie zatwierdzenia taryf ustalających wysokość ceny za dostawę wody z urządzeń wodociągowych.
§5 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gminy Drobin.

§6
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. ogłosi taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty            w Mieście i Gminie Drobin w terminie do 7 dni od dnia podjęcia Uchwały.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2008 r.
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