
 
UCHWAŁA NR XLIX/393/10 

RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 
z dnia 22 lutego 2010 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamieńsk na okres od dnia 01 kwietnia 

2010r. do dnia 31 marca 2011r. 
 

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 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, Nr 167, poz. 1759; 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), oraz art. 24 ust. 1 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.) – na wniosek 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co 
następuje:  
 

§ 1. Zatwierdza się wysokości cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane 
ścieki określone w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Kamieńsk na okres od dnia 01.04.2010 r. do dnia 31.03.2011 r. 
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Traci moc uchwałą Nr XXXVI/293/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
27.02.2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w sołectwach i w prasie lokalnej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


