
Uchwała  Nr XLIV/334/2010 
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

z dnia  22 października 2010r. 

w  sprawie uchwalenia dopłat do ceny dostarczanej wody  i odprowadzanych ścieków. 

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia  7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia          
8 czerwca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
Uchwały Nr XLIV/333/2010 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia  22 października 2010r. w sprawie  
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

§1 

Uchwala się dopłaty do ceny 1m3 dostarczanej wody i odprowadzania 1m3 ścieków dla następujących 
taryfowych grup odbiorców usługi:             

odbiorca wody W-1  dopłata w wysokości    0,61 zł        

odbiorca wody W-2  dopłata w wysokości     0,61 zł         

dostawca ścieków K-1  dopłata w wysokości    1,78 zł        

dostawca ścieków K-2  dopłata w wysokości    1,78 zł        

dostawca ścieków K-4  dopłata w wysokości     1,78 zł         

§ 2 

1.Dopłatę przekazuje się Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem  
w 1/13 części  dotacji  uchwalonej w budŜecie gminy na 2011r. w terminie do 5 dnia  kaŜdego 
miesiąca, z tym, Ŝe  w miesiącu lutym przekazane zostanie  dwie części dotacji. 

 2.Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna   w Bliznem  przedstawi 
Wójtowi Gminy  rozliczenie rzeczywistych  ilości dostarczonej wody i  odprowadzonych ścieków w 
2011r.  i w przypadku gdy   z rozliczenia wynika róŜnica, dokona zwrotu dotacji  na rachunek  Urzędu 
Gminy, w terminie do 31 grudnia 2011r. 

§3 

Traci moc uchwała Rady Gminy Jasienica Rosielna Nr XXXIV/254/2009  z dnia  16 listopada 2009r. 
w sprawie uchwalenia dopłat do ceny  dostarczanej wody   i odprowadzanych ścieków . 

§4 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

§5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1stycznia 2011 roku. 

 


