
UCHWAŁA NR XIV/173/2016
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 maja 2016 r.
do 30 kwietnia 2017 r

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 139) oraz art. 219 ust. 2 i 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm),

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. dopłatę do usług zbiorowego zaopatrzenia dla 
grupy taryfowej: gospodarstwa domowe i jednostki użyteczności publicznej w wysokości 1,65 zł brutto/1 m3. Pod 
pojęciami gospodarstwa domowe i jednostki użyteczności publicznej należy rozumieć:

a) właściciele, zarządcy budynków zamieszkujący na terenie Gminy Łodygowice i rozliczający podatek od 
dochodów osób fizycznych w  Urzędzie Skarbowym w Żywcu, a rozliczani w oparciu o ilość zużytej wody 
ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, bądź wodomierzy zainstalowanych w lokalach lub też 
zgodnie z normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. (Dz.U. 
z 2002 r., nr 2 poz. 70) w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody,

b) jednostki użyteczności publicznej.

§ 2. Dopłata o której mowa w §1 przekazywana będzie do Eco Team Service Sp. z o.o. z siedzibą 
w Łodygowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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