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Na podstawie art. 24c ust. l i 2 i art. 24b ust. 1,314 i art. 27a ust. 1,213 pkt. 2 ustawy z

dtiial czerwca 200 Ir. o zbiorowym zaopatrzenlu w wod? i zblorowym odprowadzaniu sciekow

(tekst jednolity Dz. U. z2018r. poz. 1152) dalej zzwzos oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodaks post^powanla admlnlstracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z

pozn. zm.)

po ocenie

zlozonego w dniu 13 marca 2018 r. przez Gminny Zaklad Komunalny w Uchaniach, ul.

Partyzantow 1, 22-510 Uchanie, uzupelnionego pismami w dniach 10 maja 2018 r. znak:

GZK/7/2018^ 03 lipca 2018 r. znak: GZK/8/20I8 oraz 31 lipca 2018 r. wniosku o zatwierdzenie

projektu taryfy dla zblorowego zaopatrzenia w wod? 1 zbiorowego odprowadzania sciekow na

terenie gminy Uchanie, o ktorym mowa w art. 24b ust. 4 pkt 1) zzwzos, po ocenie uzasadnleh, o

ktorych mowa w art. 24b ust. 4 pkt 2) zzwzos oraz pod wzgl^dem zgodnosci z przepisami tej

ustawy, oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 z p6zn. zm.).

zatwierdzam

taryfy - ceny i stawki oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wod? 1 zbiorowe odprowadzanie

sciekow na terenie gminy Uchanie na okres 3 lat tj. od 1 do 36 miesi^ca przedstawione przez

Gminny Zaklad Komunalny w Uchaniach we wniosku zlozonym 13 marca 2018 r.,

uzupelnionym pismami w dniach 10 maja 2018 r. znak: GZK/7/2018, 03 lipca 2018 r. znak:

GZK/8/2018 oraz 31 lipca 2018 r. dla cen wody 1 oplat abonamentowych zamieszczonych w

tabeli A oraz dla cen sciekow i oplat abonamentowych zamieszczonych w tabeli B.

Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarz^d Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Leszka Czarnego_ 3, 20-610 Lublin
tel.: +48 (81) 53 10 s'ifa | faks: +48 (81) 53 10 301 | e-mail:
lublin@wody.gov.pl .

www.wody.gov.pl










