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RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie ustalenia wysoko5ci doplat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie 5ciek6w wprowadzanych do uzqdzei

kanaiizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiqcych jednolity system kanalizacyiny zakoficzony ocryszczalniq

Sciei<bw w Slupsku oraz wpiowadzanych do kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Kobylnica, zakonczonej

zbiorcrym zbiornikiem bezodplywowym, stanowi4cym wlasno56,,WodociEg6w Slupsk" Sp. z o.o' w Slupsku

Na podstawie art.18 ust,2 pkt 15 ustawy z dnia B marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (t j. Dz, U 22016r.,po2.446 ze zm.)

orazart.24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq izbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (t.j.

Dz.U.22017r., poz.328), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastqpuje:

$1

1. Ustala sig doplatg dla os6b i podmiot6w nie prowadz4cych dzialalnoSci gospodarczej:

1) dla dostawc6w Sciek6w z gospodarstw domowych, do ceny za zbiorowe odprowadzenie Sciek6w wprowadzanych do

uzqdzeri kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiqcych jednolity system kanalizacyiny zakoiczony

oczyszczalniq Sciekow w Slupsku, w wysoko$ci brutto 5,00 zl (obejmujqcq obowiqzujqcy podatek VAT) do ka2dego

1 ms odebranych Sciek6w;

2) dla dostawcow Sciek6w wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej zakoriczonej zbiornikiem bezodplywowym

stanowiqcym wlasnoSc ,,Wodociqgi 9upsk" Sp. z o.o. z siedzib4 w Slupsku, kt6re oczyszczane bqd4 pzez

oczyszczatniq Sciek6w w Slupsku, w wysokoSci brutto 20,05 zl (obejmujqcqobowiqzujqcy podatek VAT) do ka2dego

1 msodprowadzanych Sciek6w.

2. Doplaty nie dotyczq i nie bgdq udzielane w stosunku do podmiot6w prowadzEcych dzialalno6c gospodarcz4

3. Doplaty, o kt6rych mowa w ust. 1 obowi4zujq na terenie Gminy Kobylnica od dnia 1 lipca 2017 roku

do dnia 30 czenrca 2018 roku.

s2

Wykonanie uchwaly powierza siq W6jtowi Gminy Kobylnica.

s3

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem 1lipca2017 roku i podlega publikacji w drodze ogloszenia na tablicy informacyjnej i stronie

internetowej Uzqdu Gminy w terminie 7 dni od dnia podjqcia uchwaly.
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