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UCHWAŁA NR 4.034.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 26.240.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 lutego 
2017 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej  grupy odbiorców usług i zmienionej uchwałą 

Nr 39.370.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994; ze zm.) w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152; ze zm.) 
Rada Miejska uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr. 26.240.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 lutego 2017 r. 
zmienionej uchwałą Nr 39.370.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 sierpnia 
2018 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług wprowadza się 
następujące zmiany: w § 1. datę „31 grudnia 2018 r.” zastępuje się datą „19 czerwca 
2019 r.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

Upoważnienie dla Rady Miejskiej do uchwalenia dopłaty do określonej grupy taryfowej
odbiorców usług daje art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 marca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Proponowana stawka dopłaty w wysokości 0,58 zł/m3 i zaplanowana w budżecie Gminy
Krzepice na 2019 rok kwota dotacji przewidzianej dla ZDKiM w wysokości 60 000 zł pozwoli na
utrzymanie aktualnie obowiązującej ceny za odbiór ścieków od gospodarstw domowych w okresie
do dnia 19 czerwca 2019 r. Od dnia 20 czerwca 2019 r. obowiązywać będzie cena taryfowa bez
dopłaty z budżetu Gminy.
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