
UCHWAŁA NR XXXI/291/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do 1 m3 ścieków w okresie od 1 października 2017 roku do 
30 września 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016. 
poz. 446 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co 
następuje:

§ 1.  Ustala się na okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku stawkę dopłaty do 1 m3 
ścieków odprowadzanych do kanalizacji, w taryfie Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 
z siedzibą w Raczycach, dla odbiorców usług z terenu Gminy i Miasta Odolanów, w wysokości:

1) 15,83 zł brutto do gospodarstw domowych.

2) 13,67 zł brutto do pozostałych.

§ 2. Dopłata, o której mowa w §1, będzie przekazywana na rachunek bankowy Odolanowskiego Zakładu 
Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Raczycach, na podstawie faktury za faktyczną ilość przyjętych ścieków 
w danym okresie rozliczeniowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Odolanów

Jan Prokop
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328) Rada Gminy i Miasta Odolanów może podjąć uchwałę
o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina
przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na
złagodzenie skutków wprowadzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy i Miasta Odolanów.

Gmina i Miasto Odolanów dopłaca do cen ustalonych przez Odolanowski Zakład Komunalny
Sp. z o.o. i dlatego mieszkaniec (gospodarstwa domowe) będzie płacił za ścieki 5,99 zł brutto,
a pozostali odbiorcy 8,15 zł brutto.
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