
UCHWAŁA NR XVIII.105.2019
RADY GMINY W ŚLEMIENIU

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Ślemień na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.)

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Ślemień ustaloną przez Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp.z o.o. zatwierdzonej decyzją nr 
KR.RET.070.294.2018 z dnia 3 sierpnia 2018r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na okres od 1 stycznia 2020 roku do 
31 sierpnia 2020r.:

1. Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Kwota dopłaty brutto do każdego m3 

wody 
1. GRUPA I

Gospodarstwa domowe 51,63zł

2. GRUPA II
Pozostali odbiorcy 51,63zł

2. Dla zbiorowego odprowadzania ścieków:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Kwota dopłaty brutto do każdego m3 

ścieków  
1. GRUPA I

Gospodarstwa domowe 10,03zł

2. GRUPA II
Pozostali odbiorcy 10,03zł

§ 2. 

1. Dopłaty, o których mowa w § 1 będą przekazywane przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu 
Zakład Usług Komunalnych Ślemień Spółka z o.o. po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego na 
podstawie miesięcznych zestawień sporządzonych w oparciu o faktyczną ilość pobranej wody 
i odprowadzonych ścieków, ustalonych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Kwoty dopłat przekazywane będą w terminie do 10 dni licząc od dnia doręczenia miesięcznego 
zestawienia sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jurczak
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