
                                                    U CH W A Ł A  Nr.  39/VII/07                           
                                             
                                            Rady Miejskiej w Chorzelach
                                            z dnia 26 czerwca 2007 roku.

w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczoną z gminnych urządzeń wodociągowych.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 
komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr. 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami), art. 24 ust.1 i 5, w związku
z art. 25 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. 2006r, Nr. 123, poz. 858) oraz art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst  
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr. 190, poz.1606 ze zmianami ) Rada Miejska w Chorzelach 
postanawia co następuje:

                                                                       § 1.

Ustala się opłatę za 1 m3 wody czerpanej z gminnych urządzeń wodociągowych Stacji Uzdatniania 
Wody w Chorzelach, Bagienicach, Nowej Wsi, Rycicach,Zarębach w wysokości 1,20 złotych 
(netto) dla gospodarstw domowych i pozostałych jednostek.

                                                                       § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

                                                                       § 3.

Tracą moc uchwały Rady Gminy w Chorzelach:  
1. Nr. 252/XXVII/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za wodę 

dostarczoną z gminnych urządzeń wodociągowych Stacji Uzdatniania Wody w Chorzelach.
2. Nr. 253/XXVII/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za wodę 

dostarczoną z gminnych urządzeń wodociągowych Stacji Uzdatniania Wody w  Zarębach.
3. Nr. 254/XXVII/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za wodę 

dostarczoną z gminnych urządzeń wodociągowych Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi.
4. Nr. 255/XXVII/2001  .z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za wodę 

dostarczoną z gminnych urządzeń wodociągowych Stacji Uzdatniania Wody w Bagienicach.
5. Nr. 256/XXVII/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za wodę 

dostarczoną z gminnych urządzeń wodociągowych Stacji Uzdatniania Wody w Rycicach.

                                                                       § 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                             

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



Uzasadnienie

     do uchwały Nr 39/VII/07
Rady Miejskiej w Chorzelach

    z dnia 26 czerwca 2007 roku. 
w sprawie  ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń 

wodociągowych.

Wzrost stawek podyktowane jest zwiększającym się co roku kosztem energii elektrycznej 
oraz  nowymi  obowiązkami  prowadzenia  kompleksowych  badań  jakości  wody  na  podstawie 
Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  marca  2007  roku  w  sprawie  jakości  wody 
przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr  61, poz.  417).

Koszty produkcji wody w poszczególnych stacjach wodociągowych oraz amortyzacji 
zostały przedstawione w załącznikach. 


