UCHWAŁA NR XXXV/238/2018
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018r. poz. 994 z poź. zm.) oraz z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2018. poz. 1152) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dopłatę dla odbiorców usług – zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Lubrza
wg taryfy dla gospodarstw domowych w wysokości: 0,79 - zł. netto za każdy 1m³ odebranych ścieków.
§ 2. Dopłatę, o której mowa w § 1 ustala się na okres od dnia 11.07.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski
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UZASADNIENIE
w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź.zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2018 r., poz. 1152 z póź.zm.)
Dnia 05 czerwca 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję nr
WR.RET.070.104.2018.AS zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubrza na okres 3 lat.
Przedmiotowa decyzja wchodzi w życie z dniem 11.07.2018 roku.
Samorządowy Zakład Budżetowy w Lubrzy we wniosku taryfowym przedłożonym PGWWP ujął
kwotę dopłaty do obliczenia stawek taryfowych do odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych.
W związku z powyższym działając na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2018 r., poz. 1152 z
póź.zm.), Rada Gminy ustala dopłatę do 1m3 ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości: 0,79 zł
NETTO.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest uchwalenie dopłaty.

Id: 097895D0-9AD6-49B3-9FDF-C9320E106663. Podpisany

Strona 1

