Projekt XII
UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia
2013 r.
w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Czernichów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 5941 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 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.)Rada Gminy Czernichów
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Czernichowie, w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Do kwot dopłat, o których mowa w § 1, doliczony zostanie podatek od towarów
i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
§ 3. Dopłaty, o których mowa w § 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odprowadzania
ścieków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXIV.177.2012Rady Gminy Czernichów z dnia 11 lipca
2012 r. zmieniona uchwałą nr XXXIX.291.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca
2013 r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2014 r.

Załącznik do uchwały nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia 2013 r.
DOPŁATY DO TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wyszczególnienie

Cena taryfy
(netto)

Kwota (netto)
dopłaty
z budżetu gminy

Cena (netto) ustalona dla odbiorców po udzieleniu
dopłaty z budżetu gminy

Jednostka
miary

1. Wszyscy odbiorcy

Cena za 1 m3 dostarczanej
wody

4,89

0,74

4,15

zł/m3

2. Wszyscy odbiorcy

Cena za 1 m3 odebranych
ścieków

5,63

0,73

4,90

zł/m3

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

