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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
Pan
Edward Paciorek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, 1579 i 1948) w załączeniu przekazuję 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych pod obrady Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach.

Przedmiotem uchwały jest ustanowienie dopłat dla taryfowej grupy odbiorców o symbolu 
W1 -  gospodarstwa domowe w wysokości 0, 73 zł. netto do 1 m3, oraz dopłat dla taryfowej grupy 
odbiorców o symbolu S I -  gospodarstwa domowe w wysokości 2, 51 zł. netto do 1 m3 na okres 
od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

zał. 1 egz. projektu uchwały

otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



Projekt

z dnia 1 marca 2017 r. 
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA N R ....................
RADY M IEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

Proie  ̂ uchwały nie budzi 
zas ir^ .tń  pod względem 

formalno-prawnym

RADCA PRAW NY

ElżbiemMtkitów-Pakura

z dnia....................2017 r.

w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893 oraz z 2016 r. poz.1250) 
Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustanawia się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców o symbolu W 1 -  gospodarstwa domowe 
w wysokości 0,73 zł netto do lm3 na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2. Ustanawia się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców o symbolu S 1 -  gospodarstwa domowe w wysokości 
2,51 zł netto do lm3 na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 z mocą od dnia 1 kwietnia 2017 r.
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