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CÔNG BÁO/Số 01+02+03+04+05/Ngày 05-3-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 02/2017/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2017
áp dụng thu ñối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống
cấp nước tập trung trên ñịa bàn 06 quận (gồm: Hải Châu, Thanh Khê,
Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ) thuộc thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ qui ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; Nghị ñịnh số
149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP;
Căn cứ Nghị ñịnh số 80/2014/Nð-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính
phủ về thoát nước và xử lý nước thải;
Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02 tháng 04 năm 2015 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn phương pháp ñịnh giá dịch vụ thoát nước;
Căn cứ Công văn số 129/HðND-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2016 của
Thường trực HðND thành phố;
Theo ñề nghị của Sở Tài chính thành phố.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm Quyết ñịnh này giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước
thải năm 2017 áp dụng thu ñối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống
cấp nước tập trung trên ñịa bàn 06 quận (gồm: Hải Châu, Thanh Khê Liên Chiểu, Sơn
Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ) thuộc thành phố ðà Nẵng với các nội dung như sau:
1. ðối tượng áp dụng giá dịch vụ: Các tổ chức, cá nhân, hộ gia ñình (gọi chung
là hộ thoát nước) sinh sống và hoạt ñộng trên ñịa bàn 06 quận của thành phố (gồm:
Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ) sử dụng nước
sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.
Hộ thoát nước ñã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thì
không phải trả phí bảo vệ môi trường theo quy ñịnh hiện hành về phí bảo vệ môi
trường ñối với nước thải.
2. Mức giá dịch vụ năm 2017: Tại Phụ lục kèm theo.
3. Phương thức thu và quản lý, sử dụng nguồn thu dịch vụ

