Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Kasica; Urząd Miejski w Strykowie
dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XVI/160/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE
z dnia 27 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia
dopłat dla taryfowych grup odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Stryków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.1)) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat
dla taryfowych grup odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Stryków zmienia się treść § 1, który otrzymuje następujące brzmienie:"§ 1. Uchwala się, na okres od dnia
1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., dopłatę do ceny za zaopatrzenie w wodę i do ceny za odprowadzanie
ścieków, dla I taryfowej grupy odbiorców na obszarze Gminy Stryków - gospodarstw domowych, instytucji
użyteczności publicznej i gminy na cele określone w art. 22 ustawy, w następującej wysokości:
- 0,37 zł netto do 1 m3 dostarczonej wody plus obowiązująca stawka podatku VAT,
- 1,57 zł netto do 1 m3 odprowadzonych ścieków plus obowiązująca stawka podatku VAT."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu
Miejskiego w Strykowie.
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1) Zm.

poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz.1815.
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