UCHWAŁA Nr XIX/204/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych
Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz 858, 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,
1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 594) uchwala się, co następuje:
§1.1. Wprowadza się dopłaty do taryf dla odbiorców usług komunalnych w wysokości 1,05 zł netto
do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych prowadzonych w ramach komunalnych,
państwowych, spółdzielczych i prywatnych zasobów mieszkaniowych łącznie z gospodarstwami
domowymi rolników indywidualnych, gospodarstw rolnych bez względu na formę organizacyjną.
Po odliczeniu dopłat, cena 1 m³ ścieków dla w/wym. Odbiorców wynosi 4,16 zł netto ( 4,49 zł
brutto).
2. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 wraz z podatkiem VAT nie mogą przekroczyć kwoty
przeznaczonej na ten cel w budżecie gminy.
§2. Dopłaty, o których mowa w §1 ust. 1, będą przekazywane zgodnie z zawartą umową Zakładowi
Usług Wodnych Spółka z o.o. Ostrowitem po przedłożeniu faktury VAT wraz z rozliczeniem
odprowadzanych ścieków.
§3. Dopłaty będą obowiązywały od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.
§4. Wykonanie uchwał powierza się:
1) w części dotyczącej prowadzenia rozliczeń z odbiorcami – Prezesowi Zakładu Usług
Wodnych Sp. z o.o. Ostrowitem;
2) w części dotyczącej przekazywania dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych –
Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.10. 2013 r.
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