
UCHWAŁA NR XXIX/250/20
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia  19 listopada 2020 r.

w sprawie przyzmnia doplaty do taryfy d]a zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt l5 ustawy  z dnia  s marca  l990 r.  o samoiządzie  gmimym  (tj.  Dz.  U.         z
2020  r.   poz. 713)   oraz   art. 24 ust. 6 ustawy   z dnia   7 czerwca  2001 r.   o zbiorowym   2aopatrzeniu   w wodę
i zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  (ti.  Dz.U.  z 2019 r.  poz.1437 z późn.zm.)  Rada Miejska w Jędrzejowie
uchwala co następuj e:

§ l. Przyznaje   się   dopłatę   do   taryD   dla  zbiorowego  odprowadzania   ścieków   dla   l grupy   taryfowej
w wysokości  1,30 zł brutto do  1  m3 ścieków.

§ 2. Dopłata ustalona w §  1 będzie obowiązywać od dnia 01.01.2021  r. do dnia 31.12.2021  r.

§ 3. Dopłata będzie pizekazywana miesięcznie do 20 każdego miesią" na podstawie udokumentowanych
zestawień  ilości  odprowadzanych  ścieków  zn  miesiąc  poprzedni  na  rachunek  bankowy  spółki  "Wodociągi
Jędrzejowskie" Sp. z o.o. w Jędrzejowie .

§ 4. Ostateczne rozliczenie dopłaty za okres od 01.01.2021  do 31.12.2021  r.  nastąpi do 20 stycznia 2022r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01  styczria 2021  r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 200lr o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj.Dz.U. z 2019r. Poz.  1437 z późn.zm.) Rada Gminy może podjąć uchwałę o
dopłacie dla jednej ,wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina

§::agj:jg:g;ę#:e:#ącew:ad2:;ąpga°:°:łum;[`gdyęjT#;iowadmiuściekówjestdziamnościąo
charakteize  użytecznoścj publicznej. Działalność ta charakteryzuje się brakiem ekwiwalentności , co
oznacza , że odbiorcy usług nie ponoszą pełnej odpowiedzialności za korzystanie z efektów tęj działalności,
a co z tym się wiąźe wymaga ona zasilenia finansowego ze środków publicznych.
Mając na uwadze ochronę interesów mieszkańców gminy Jędrzejów ustala się dopłatę w wysokości  1,30 zł
do ceny za  1  m3 ścieków dla ] grupy taryfowej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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UCHWAŁA NR XXIX/250/20
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dria 19 listopada 2020 r.

w sprawie przyznania doplaty do taryD d]a zbiorowego odi)rowadzania ścieków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt l5 ustawy  z dnia  s marca  l990 r.  o samorządzie  gminnym  (tj.  Dz.  U.         z
2020   r.   poz. 713)  oraz   art. 24 ust. 6 ustawy   z dnia   7 czerwca  2001 r.   o zbiorowym  zaopatrzeniu   w wodę
i zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  (tj.  Dz.U.  z 2019 r.  poz.1437 z późn.zm.)  Rada Miejska w Jędrzejowie
uchwala co następuje:

§ 1. Przyzmaje   się   dopłatę   do   taryD   dla   zbiorowego   odprowadzania   ścieków   dla   l grupy   taryfowej
w wysokości  1,30 zł brutto do 1  m3 ścieków.

§ 2. Dopłata ustalona w §  1 będzie obowiązywać od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021  r.

§ 3. Dopłata będzie przekazywana miesięczrie do 20 każdego miesiąca na podstawie udokumentowanych
zestawień  ilości  odprowadzanych  ścieków  za  miesiąc  poprzedni  na  rachunek  bankowy  spółki  "Wodociągi
Jędrzejowskie" Sp. z o.o. w Jędrzejowie .

§ 4. Ostateczne rozliczenie dopłaty za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.  nastąpi do 20 styc2nia 2022r.

§ 5. Wykonanie uchwab powierza się Bumistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z driem 01  stycznia 2021  r.

Przewodni
Miejskiej w
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 200lr o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj.Dz.U. z 2019r. Poz.  1437 z późn.zm.) Rada Gminy może podjąć uchwałę o
dopłacie dla jednej ,wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina

8::akd:j:ł:=fhs:ę#emggTącew:ad2ę.;ąpgaot:::t:n#,#ęjT:;;owad"łuśc;ekówj®tdzjtia,noścjąo
charakterze  użyteczności publicznej. Działalność ta charakteryzuje się brakiem ekwiwalentności , co
oznacza , że odbiorcy usług nie ponoszą pełnej odpowiedzialności za korzystanie z efektów tej dzialalności,
a co z ę)m się wiąże wymaga ona zasi]enia finansowego ze środków publicznych.
Mając na uwadze ochronę interesów mieszkańców gminy Jędrzejów ustala się dopłatę w wysokości  1,30 zł
do ceny za  1  m3 ścieków dla 1 grupy taryfowej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

ld:  1712BmF-59884 l AO-8495-5D34685E96F9. podpismy Strona  1


