Projekt
z dnia 27 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia dopłaty do ceny dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice na obszarze działania Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Wilamowicach.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3), art.18 ust.2 pkt.15), art.58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze 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 2018 roku, poz. 1152),
Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. dopłatę dla taryfowych odbiorców
usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach do ceny 1 m3 ścieków odbieranych z gospodarstw
domowych w wysokości 0,75 zł za 1 m3, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Źródłem pokrycia dopłat będą dochody własne Gminy Wilamowice.
§ 3. Dopłata, o której mowa w § 1 przekazywana będzie w równych ratach miesięcznych na rachunek
bankowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w terminie do 25 każdego miesiąca.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Stanisława Kudłacik
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Planowana ilość oczyszczonych ścieków w 2019 r. – 313.000,00 m3
Cena za 1 m3 oczyszczonych ścieków pochodzących z gospodarstw domowych po uwzględnieniu
dopłaty, o której mowa w § 1 przedstawia się następująco:
Taryfowa grupa
odbiorców

Cena za okres

Dopłata
jednostkowa
brutto do m3

Cena brutto za
m3 po dopłacie

(w zł)

(w zł)

(w zł)

Cena brutto za
bez dopłaty

m3

Gospodarstwa
domowe

01.01.2019 - 25.05.2019

8,36

0,75

7,61

Gospodarstwa
Domowe

26.05.2019 - 31.12.2019

8,45

0,75

7,70
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