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podpis

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach projekty uchwał w sprawie:

1. w sprawie uchwalenia uchwalenia dopłaty do ceny za zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla gospodarstw domowych;
2. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zdzieszowice

wraz z uzasadnieniem
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1. Projekty w/w uchwał
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1. a/a
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Projekt
z dnia 17 stycznia 2022 r.
Zatwierdzony przez..........

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia

2022 r.

w sprawie uchwalenia dopłaty do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 202 l r . poz. 1372 i 1834) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Miejska w Zdzieszowicach
uchwala co następuje:
§ 1. Ustanawia się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców o symbolu S 1 - gospodarstwa domowe
w wysokości 0,63 zł. netto do lm3 na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§ 2. Dopłatę przekazuje się spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Zdzieszowicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Rada Miejska w Zdzieszowicach może podjąć uchwałę dla jednej wybranej grupy taryfowej odbiorców
usług. Z uwagi na fakt, iż poprzednia uchwała Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXX/241/2021 Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie dopłat do ceny za zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych obowiązywała do dnia 31 grudnia 2021 r. proponuje
się utrzymanie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków do dnia 31 grudnia 2022 roku w wysokości 50%
dotychczasowej kwoty, tj. 0,63 zł. netto do Im3. W budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki
finansowe na dopłaty do ścieków na wskazany w uchwale okres. Dopłaty są w pełni uzasadnione dlatego, że
spowodują zmniejszenie obciążeń dla finalnego odbiorcy.

Sporządził:
Adrian Zimerman
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