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UCHWAŁA NR XIII/148/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie dopłaty dla grupy taryfowej od 1 do 9-tej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) - Rada
Miejska w Kańczudze
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dopłatę z budżetu Miasta i Gminy Kańczuga do ceny taryfowej dostarczonej wody i ceny
taryfowej odprowadzonych ścieków dla grup taryfowych od 1 do 9-tej odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
w następujących wartościach netto
Dopłata do ceny wody dla celów bytowych dla ludności
Dopłatę do ceny ścieków dla celów bytowych

– 0,20 zł od 1 m3
– 0,55 zł od 1 m3

plus obowiązujący podatek VAT.
§ 2. Dopłata ze środków budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga przekazywana będzie Zakładowi
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze w terminach miesięcznych, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury wraz z miesięczną informacją o faktycznej ilości wody dostarczanej odbiorcom
z taryfowych grup odbiorców oraz ilości odprowadzanych ścieków od odbiorców z taryfowych grup
odbiorców.
§ 3. Zobowiązanie o jakim mowa w §1 pokryte zostanie ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy
Kańczuga.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
dopłaty dla grup taryfowych od 1 do 9-tej odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków
na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kańczudze
Łukasz Skóra

