Uchwała Nr XXIX/216/2013
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 01 marca 2013 r.
w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odbioru ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 07 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dopłatę do ceny wody zatwierdzonej Uchwałą Nr XXIX/215/2013 Rady
Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Otmuchów, dostarczanej dla I Taryfowej Grupy Odbiorców, to jest gospodarstw
domowych w kwocie 0,38 zł brutto ( z podatkiem VAT ) za każdy 1 m³.
2. Ustala się dopłatę do ceny odprowadzania ścieków zatwierdzonej Uchwałą Nr
XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Otmuchów dla I Taryfowej Grupy Odbiorców, to jest gospodarstw
domowych w kwocie 0,84 zł brutto ( z podatkiem VAT) za 1 m³ odprowadzonych
ścieków.
§2
1. Dopłaty wymienione w §1 pkt 1 i 2 przekazywane będą Przedsiębiorstwu Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie po przedłożeniu faktur VAT za zużytą wodę i
odprowadzone ścieki przez odbiorców
I Taryfowej Grupy Odbiorców, to jest
gospodarstwa domowe w części dotyczącej dopłat.
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie będzie
wystawiało faktury VAT w okresach miesięcznych według stanu na ostatni dzień każdego
miesiąca.
§3
Dopłaty wymienione w § 1 obowiązywać będą w okresie od 01 kwietnia 2013 r. do 31 marca
2014 r.
§4
Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Otmuchowie do
obciążania gospodarstw domowych należnościami za wodę i ścieki pomniejszonymi o
dopłaty określone w § 1 z uwzględnieniem postanowień § 2.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
§6
Z dniem 31 marca 2013 r. traci moc Uchwała Nr XIX/107/2012 Rady Miejskiej w
Otmuchowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla
gospodarstw domowych w Gminie Otmuchów.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

