UCHWAŁA Nr II/17/2018
RADY GMINY KLESZCZEWO
z dnia 5 grudnia 2018r.
w sprawie: ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków w okresie od 01 stycznia 2019
roku do 05 czerwca 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1152) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na okres od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 05czerwca 2019r. stawkę
dopłaty do 1 m3 ścieków odprowadzanych do kanalizacji, w taryfie Zakładu Komunalnego
Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczewie, obowiązującej na terenie Gminy Kleszczewo dla
odbiorców usług z terenu Gminy Kleszczewo, w wysokości:
1) 1,68 zł brutto do grupy taryfowej K1 - określonej w taryfie jako odbiorca:
pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w
oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Okres
rozliczeniowy: 1 m-c;

2) 1,32 zł brutto do grupy taryfowej K2 - określonej w taryfie jako odbiorca: pobierający
wodę na cele produkcji żywności i farmaceutyczne; Odprowadzający ścieki bytowe;
Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;

3) 1,68 zł brutto do grupy taryfowej K4 - określonej w taryfie jako odbiorca: pobierający
wodę na cele socjalno-bytowe; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 1 m-c;

4) 1,68 zł brutto do grupy taryfowej K4 -określonej w taryfie jako odbiorca: pobierający
wodę na cele socjalno-bytowe; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; Okres
rozliczeniowy: 1 m-c;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR II/17/2018
RADY GMINY KLESZCZEWO
z dnia 5 grudnia 2018r.
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152) Rada Gminy Kleszczewo może
podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.
Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na podstawie faktury
oraz po przedłożeniu przez Spółkę rozliczenia za faktycznie odprowadzone ścieki razem ze zbiorczym
zestawieniem w przyjętych okresach rozliczeniowych.
Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na złagodzenie skutków wprowadzania nowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy
Kleszczewo.
Gmina Kleszczewo dopłaca do cen ustalonych przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie
i w związku z tym:
- mieszkaniec (gospodarstwo domowe grupy taryfowe K1, K4) będzie płacił za 1m3 ścieków
(7,14zł netto + VAT) 7,71zł brutto,
-odbiorca z grupy taryfowej K2, pobierający wodę na cele produkcji żywności i farmaceutyczne,
odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego- będzie płacił za 1m3 ścieków (7,48zł netto+ VAT) 8,08 zł brutto
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