
UCHWAŁA NR III/6/10 
RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 
 
 
w sprawie przedłuŜenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kampinos 
 
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 
Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 
 
       § 1 

1. PrzedłuŜa się okres obowiązywania  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kampinos zatwierdzonych 
Uchwałą Nr XLV/196/09 Rady Gminy w Kampinosie z dnia 30 listopada 2009 r.  
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kampinos o okres 6 miesięcy, do dnia 
30 czerwca 2011 r. zgodnie ze stawkami określonymi w ust. 2 i 3. 

 
 2. Cena za 1 m3 pobranej wody: 
          1) I grupa taryfowa – gospodarstwa domowe i jednostki samorządowe 
 - 2,10 zł. + naleŜny podatek VAT 

          2) II grupa taryfowa – prowadzący działalność gospodarczą oraz spoza 
    terenu Gminy Kampinos                      - 2,35 zł. + naleŜny podatek VAT 

 3. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków: 
          1) I grupa taryfowa – gospodarstwa domowe i jednostki samorządowe 
 - 3,59 zł. + naleŜny podatek VAT 

          2) II grupa taryfowa – prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby spoza 
     terenu Gminy Kampinos                     - 10,23 zł. + naleŜny podatek VAT 

          3) III grupa taryfowa – gospodarstwa domowe z własną pompownią ścieków 
 - 3,26 zł. + naleŜny podatek VAT 
 

§ 2 

Uchyla się Uchwałę Nr LVII/258/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2010 r.  
w sprawie przedłuŜenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kampinos. 
 

§ 3 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  
2011 r. 

2. Uchwała zostanie ogłoszona w Biuletynie Kampinoskim oraz na tablicach ogłoszeniowych 
    Urzędu Gminy Kampinos 

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

 
/-/ dr inŜ. Monika Ciurzyńska 


