
Uchwala Nr XXVII/268/12
Rady Miejskiej w JPdrzejowie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie przyznania doplat w sp6lkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodq i zbiorowego odprowadzania Sciek6w.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz4dzie gminnym
(Dz. rJ. z 2001r, Nr 142.po2.1591 z p62n. zm) oraz art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czewvca 200h
o zbiorowym zaopatzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U. z 2006r,
Nr 123, poz.858 zpo2n. zm.) Rada Miejska w JEdrzejowie uchwala, co nastgpuje:

s1
l.Przyznaje siE doplatE do taryf'Wodoci4g6w JEdrzejowskich" Sp. z o.o. w Jqdrzejowie dla
zbiorowego zaopalrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania Sciek6w dla I,II,III,IV grupy
taryfowej:

w wysokoSci 0, 15 zl brutto do 1 m3 wody
w wysokoSci 0,51 zl brutto do 1 m3 Sciek6w

2.Doplata ustalona w ust.1 obowi4zywai bpdzie od dnia 01.01.2013r do dnia 31.10.2013r.

$2
Doplata bgdzie przekazywana w ratach na rachunek bankowy "Wodoci4gi Jgdrzejowskie" Sp. z o.o.
w okesach miesigcznych , w terminie do 20 dnia nastEpnego miesi4ca .za miesi4c poprzedni,na
podstawie udokumentowanych zestawieri iloSci dostarczonej wody i odprowadzonych Sciek6w.

$3
Szczeg6lowe rozliczenie doplaty dokonywane bgdzie w oparciu o faktyczn4 sprzedaZ wody i
odprowadzanie Sciek6w do 15 nastgpnego miesi4ca.

$4

Rozliczenie calo6ci przekazanej doplaty za 2013r nast4ri do 30 listopada 2014r.

$s

Wykonanie uchwaly powierza sip Burmistrzowi Miasta JEdrzejowa.

$6

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 01 stycznia 2013r.

Przewodniczqcy Rady Miejskiej
w Jgdrzejowie

mgr Pawel B kiewicz



Uzasadnienie

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodQ i zbioiowe odprowadzanie Sciek6w na terenie

Gminy Jgdrzej6w zostaly przedtuzone uchwal4Rady Miejskiej Nrxxllll233/12 227

wrzeinia2}l2r. na okres od 13 listopada 2012t do 3l paLdziemika2}l3r'

Do taryf obowi4zuj4cych w okresie od12 maja2}llr do 12 listopada 20l2rbyty uchwalone

UchwalqRady Miejskiej w Jpdrzejowie Nr xvll49lll z dnia30 grudnia 2011r doplaty w

wysokoSci 0,15 zl brutto do I m3 wody, w wysoko3ci 0,51 zl brutto do I m3 Sciek6w.

Dla utrzymania dotychczasowych warunk6w przeplywu nale2no6ci i zobowiqzah ptzy

niezmienionym poziomie taryf zasadne j est podjgcie r6wnieZ uchwaty o doplatach do grup

taryfowych w dotychczasowej wysoko(ci.


