
UCHWAŁA NR XLI.271.2017
RADY GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2017r. 
poz.1875 z późn.zm ) oraz art.24 ust 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i odprowadzaniu ścieków (t.j Dz.U. z 2017r. poz.328 zpóźn. zm) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się dopłaty dla każdego odbiorcy korzystającego z usług wodociągowo - kanalizacyjnych 
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej 
umowy z Gminnym Systemem Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Spółką z o.o. w Starej Kamienicy 
w wysokości jak poniżej: Tabela 1.Dopłaty do cen wody na okres od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 
31 grudnia 2018r. 

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie  DOPŁATA netto  Jednostka miary
1 GRUPA I Gospodarstwa domowe dopłata do 1m3 dostarczonej wody 17,73 m3 zł/m3
2 GRUPA II Pozostali odbiorcy dopłata do 1m3 dostarczonej wody 15,71 m3 zł/m3

Tabela 2. Dopłaty do cen za odprowadzane ścieki na okres od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 
2018r. 

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie  DOPŁATA netto  Jednostka miary
1.  GRUPA I Gospodarstwa domowe  dopłata do 1m3 odprowadzonych ścieków  11,35 zł/m3  zł/m3
2.  GRUPA II Pozostali odbiorcy  dopłata do 1m3 odprowadzonych ścieków  7,14 zł/m3  zł/m3

§ 2. Gmina Stara Kamienica będzie przekazywała dopłaty do cen wody iścieków, o których mowa w §1 na 
podstawie faktur wystawianych co miesiąc po ustaleniu ilości zużycia wody i odprowadzanych ścieków 
z terenu Gminy Stara Kamienica przez Gminny System Wodociągów iKanalizacji „Kamienica” Spółkę z o.o. 
w Starej Kamienicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 

Jolanta Kuczewska
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