Uchwala Nr ZK.XLIX.D00'7.393.201 4
Rady Gminy Dqbe Wielkie

z dma 30 pa2dziernika 2014 t.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z t)'tufu doplaty dla odbiorc6w uslug zbiorowego
odprorvadzania Sciek6w.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj.
Dz. U. z 20ll r., poz. 594 ze zm.) onz afi. 24 ust. 6 usta\4y z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbioro\rym zaopatEeniu w wodq i zbiorowlnn odprowadzaniu Sciek6w (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 123, poz. 858 ze zm.), w zwi4zku z art. 219 ust.l, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierynia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j.Dz.U.22073 roku, poz.885 ze zm.) oraz w zwi4zku z Uchwalq
Nr 2K.XLIX.0007.391.2014 Rady Gminy Dqbe Wielkie z dnia 30 pa2dziemika 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryry dla zbiorowego zaopalrzenla w wodQ oraz zbiotowego
odprowadzania iciek6w uchwala siQ, co nastpuje:

sl
1.

Ustala siQ stawki dotacji pzedmiotowej dla Zakladu Komunalnego w Dqbem Wielkim

w

kwocie netto 1,42 z1 do lm3

z t)'tulu

doplaty

do cen dla odbiorc6w

zbiorowego odprowadzania 3ciek6w (grupa taryfowa gospodarstwa domovr'e)

z

uslug
terenu

gminy DQbe Wielkie.

2.

Ustalenie doplaly z ust. 7 ozracza,

ze

w odbiorcy uslug w zakresie odprowadzania

Sciek6w uiszczaj4 za ni4 ceng w uysokoSci n etto 4,47 zl za 1 rn3

3.

Do stawek podanych w ust.

I i 2 dolicza siQ podatek

.

od towar6w

i

uslug w wysokosci,

okeSlonej odrqbnymi przepisami.

$2
Stawki dotacji przedmiotowej oheslone w $ 1 obowi4zuj4 od dnia 01 stycznia 2015 r

.

do dnia 31 grudnia 2015 r.

s3
Wykonanie uchwaly powierza siQ W6jtowi Gminy.

s4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjQcia z mocq obowi4zuj4c4 od dnia 01 stycznia 2015
roku.

PRZ!l!Olll\ii :L,

UZASADNIENIE
z dnia 8 marca 1990 r' o samoEadzie
Stosounie do aft. 18 ust' 2 pkt 15 ustawy
zfii) ozz aft' 24 ust' 6 usta y z dllia7 czerwca
gmirrnym (t. j. Dz.U.z2013r"poz 5g4 ze
(t Dz U '
i zbiororlT n odpro*adzaniu Sciek6w
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodQ

j

z2006t.Nr123,poz.858zean),wzwi4zkuzalt219ust'1'3i4ustawyzdnia2Tsierpnia jest
157' poz 240 ze zm ) Rada Gminy

( j'Dz U 2009 roku m
2009 r. o finansach publicznyah t'

doplaty Fzedmiotowej dla Zaktradu Komunalnego
organem kompetenlnym do udzielenia

wDqbemWielkim.Zgodwezart.24ust.6ustawyozbiorcw}mzaopatrzeniuwwodqi
jednej z grup
doplata bylaby dotaci4 do

Y'

zbiorowlTn o<lprowadzaniu sciek6w, Fzedmiotowa
zaopatrzerua w
zafwierdzenia taryf dla zbiorowego
tarfowych zawartych w uchwale w sprawie
dla gospodarstw
na terenie gminy Dqbe Wielkie tj
wodq i zbiorowego odprowadzania Sciek6w
domowych.

pozlomle
doplaty w 2015 roku na tym s'rnym
Proponuje sig pozostawienie wysokoSci

co w roku PoPrzednim.

bqdq

r'
od dnia 01 01 2015 r' do dua31 12'2015
W Fzypadku podjQaia ucliwaly na okres
z tyblu doplaty dla odbiorc6w ustug
obowiqa]ry{aly stawki dotacji przedmiotowej

zbiorowegoodplowadzaniasciek6w,olx€slonewprzedstawionymplojekaieuchwaty.
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