Uchwała Nr XVII/189/2015
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy
za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r.
do dnia 31 grudnia 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.,
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r., poz. 139), na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, na terenie Miasta Nowego Sącza, dopłatę dla grupy taryfowej 1 gospodarstwa domowe (zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele
socjalno - bytowe), w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:
1. do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
a. w wysokości 1,20 zł brutto (1,11 zł netto) do każdego metra sześciennego
dostarczonej wody,
b. w wysokości 0,43 zł brutto (0,40 zł netto) do opłaty abonamentowej na odbiorcę
korzystającego z urządzeń wodociągowych.
2. do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków:
a. w wysokości 2,15 zł brutto (1,99 zł netto) do każdego odebranego metra
sześciennego ścieków,
b. w wysokości 0,79 zł brutto (0,73 zł netto) do opłaty abonamentowej na odbiorcę
korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych.
§ 2. 1. Kwoty dopłat, o których mowa w § 1, Miasto Nowy Sącz przekazywać będzie
przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Nowym Sączu po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego,
na podstawie miesięcznych zestawień sprzedaży wody, odebranych ścieków oraz opłat
abonamentowych, sporządzonych w oparciu o wystawione faktury VAT.
2. Kwoty dopłat przekazywane będą w terminie do 14 dni licząc od dnia doręczenia
miesięcznego zestawienia sprzedaży wody i odebranych ścieków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2016 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bożena Jawor

