UCHWAŁA NR III/9/14
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w roku 2015
Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858;
Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278 , Nr 238,
poz. 1578; z 2012 r. poz. 951 , poz. 1513; z 2014 r. poz. 822) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dopłaty
odprowadzanie ścieków:

do

cen

za

zbiorowe

zaopatrzenie

w wodę

i zbiorowe

1) w wysokości 0,54 zł (słownie: pięćdziesiat cztery grosze) do ceny brutto za 1 m3 pobranej
wody;
2) w wysokości 6,44 zł (słownie: sześć złotych i czterdzieści cztery grosze) do ceny brutto za
1 m3 odprowadzonych ścieków.
2. Ustalone w ust. 1 dopłaty przysługują odbiorcom określonym w grupach taryfowych nr I, II
i III w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2. Uchwała wchodzi
1 stycznia 2015 roku.

w życie

z dniem

podjęcia

z mocą

obowiązującą

od

dnia

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.
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UZASADNIENIE
W związku ze wzrostem ceny za dostawę 1

m³ wody i odbiór

1

m³ ścieków,

wynikającym z kalkulacji, proponuje się zwiększyć dopłaty do cen do poziomu
pozwalającego na utrzymanie cen wnoszonych przez odbiorców usług w wysokości jak w
roku 2014. Głównym celem stosowania dopłat jest wsparcie mieszkańców naszej Gminy
w zakresie kosztów utrzymania, w szcególności dotyczy to rodzin wielodzietnych i
niezamożnych. Także pozwoli utrzymać wysoki poziom ściągalności należności.

Id: DE233870-2CB4-4DCC-919F-634E5591E660. Podpisany

Strona 1

