UCHWAŁA NR XLII/339/2018
RADY GMINY SULĘCZYNO
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.1)) oraz art.24 ust.6 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.
z 2017 roku, poz.328 z późn.zm.2))
Rada Gminy Sulęczyno u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Ustala się przez okres 12 miesięcy od dnia 26 czerwca 2018 roku do dnia 25 czerwca 2019 roku
obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
GD.RET.070/167/D/2018.KC z dnia 21 maja 2018 roku, dopłatę z budżetu Gminy Sulęczyno do 1 m3 ścieków
wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Sierakowicach, dla następujących grup taryfowych:
1) Grupa taryfowa Nr 2 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług pobierających wodę na cele
socjalno bytowe oraz odprowadzający ścieki bytowe w wysokości 1,00 zł netto,
2) Grupa taryfowa Nr 3 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe
w wysokości 1,00 zł netto.
§ 2. Dopłata podlega przekazaniu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/232/2017 Rady Gminy
Sulęczyno z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.

Przewodniczący Rady Gminy
Sulęczyno
Kazimierz GLINIECKI

1) Zmiany
2) Zmiany

ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018 roku, poz.1000
ustawy opublikowano w Dz.U. z 2017 roku, poz.2180
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