
UCHWAŁA Nr XXVII/151/2008 
Rady Gminy Lipie 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 

W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lipie Nr XXV/126/08 z dnia 28 listopada 2008r. w 
sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na okres od O1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 i 10 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm.) - Rada 
Gminy Lipie uchwala, co następuje: 

 
§1 

 

W uchwale Rady Gminy z dnia 28 listopada 2008r. Nr  XXV/126/08 w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 
01 stycznia do 31 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:  

1) Punkt 3 otrzymuje brzmienie: „Taryfowa grupa odbiorców usług”  
 
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz 
zróŜnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków tj. koszty 
eksploatacyjne, modernizacji sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie 
zbiorowym w zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stosuje się 
następującą taryfową grupę odbiorców usług: 

– Gospodarstwa domowe – zuŜywające wodę na potrzeby o charakterze bytowym, 
odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym i pozostali odbiorcy usług – 
dotyczy obiektów uŜyteczności publicznej oraz odbiorców, którzy prowadzą 
działalność gospodarczą i zuŜywają wodę i odprowadzają ścieki do zaspokojenia 
potrzeb socjalnych pracowników i procesów produkcji. 
 

2) Skreśla się punkt 4 a dotychczasowe punkty 5,6,7  otrzymują oznaczenie odpowiednio 
jako punkty 4,5,6. 

 

 

 



 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§3 
 

Taryfa obowiązuje od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 
 

§4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009r. 


