
UCHWAŁA NR XVII/122/16
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie: dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 j.t.), art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 j.t.), Rada Gminy Krupski Młynpostanawia

§ 1. 1. Uchwalić na czas obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                       i 
zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Krupski Młyn, zatwierdzonej uchwałą XVII/120/16 Rady 
Gminy Krupski Młyn z dnia 26 kwietnia 2016 r. dopłatę do ceny wody, która dla poszczególnych grup taryfowych 
w miejscowości Krupski Młyn wynosi:

1) dla gospodarstw domowych wszystkich form własności i budownictwa mieszkaniowego (GRUPA I ) - 0,05zł 
brutto/1m3,

2) dla wszystkich podmiotów niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wspólnoty 
mieszkaniowe (GRUPA II) - 0,05 zł brutto/1m3

3) dla odbiorców korzystających z lokalu w budynkach wielolokalowych, rozliczani indywidualnie na podstawie 
umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (GRUPA III) - 0,05złbrutto/1m3

4) dla ogródków działkowych zlokalizowanych w miejscowości Krupski Młyn (GRUPA IV) -0,05 zł brutto/1m3

2. Uchwalić na czas obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                       i zbiorowego 
odprowadzania ścieków w miejscowości Krupski Młyn, zatwierdzonej uchwałą XVII/120/16 Rady Gminy z dnia 
26 kwietnia 2016 r. dopłatę do ceny ścieków, która dla poszczególnych grup taryfowych w miejscowości Krupski 
Młyn wynosi:

1) dla gospodarstw domowych wszystkich form własności i budownictwa      mieszkaniowego (GRUPA I) - 0,23 
zł brutto/1m3,

2) dla wszystkich podmiotów niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności                   gospodarczej(GRUPA 
II ) – 0,23zł brutto/1m3,

3. Uchwalić na czas obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                       i zbiorowego 
odprowadzania ścieków w miejscowości Potępa i Kolonii Ziętek                      w Krupskim Młynie zatwierdzonej 
uchwałą XVII/121/16 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2016 r. dopłatę do ceny ścieków, która dla poszczególnych 
grup taryfowych w miejscowości Potępa wynosi:

1) dla gospodarstw domowych wszystkich form własności i budownictwa   mieszkaniowego(GRUPA I ) – 6,00 zł 
brutto/1m3,

2) dla wszystkich podmiotów, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wspólnoty 
mieszkaniowe (GRUPA II) – 6,00zł brutto/1m3,

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/43/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie 
dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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