
ucHwALA NR XU64' 2015

RADY GM INY KOBYLNICA
z dnia 7 maia 2015 roku

w sprawie ustalenia wysoko6ci doplat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie Sciek6w wprowadzanych do uzqdzen
kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiicych iednolity system kanalizacylny zakohczony ocryszczalniq

Sciek6w $, Slupsku oraz wprowadzanych do kanalizacji zbiorczei na terenie Gminy Kobylnica, zakoticzonej
zbiorcrym zbiornikiem bezodptywowym, stanowiqcym wlasnoS6 ,,Wodociqg6w Slupsk" Sp. z o.o. w Slupsku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 malca 1990r. o samozqdzie gminnym (t.i. Dz. U. z 2013r., poz. 594

ze zmianami ), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czetwca 2001t. o zbiorowym zaopatzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

SciekOw (t.j. Dz. U.22015t., poz. 139), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co naslepuje:

s1

'L Ustala sie doplate dla os6b ipodmiotow nie prowadzecych dzialalnoscigospodarczej:

'1) dla dostawcdw Sciekdw z gospodarstw domowych, do ceny za zbiorowe odprowadzenie Sciekow wprowadzanych do

uzadzei kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiqcych Jednolity system kanalizacyjny zakonczony

oczyszczalnia 5oek6w w Slupsku, w wysokosci brutto 5,00 zl (obejmujqcq obowiqzujqcy podatek VAT) do ka2dego

1 m3 odebranych Sciekow;

2) dla dostawcow Sciekow wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej zakoiczonej zbiomikiem bezodptywowym

stanowi4cym wlasnose ,WodociEgi Slupsk" Sp. z o.o. z siedzibq w Slupsku, kt6re oczyszczane bedq pzez

oczyszczalniq sciekow w Slupsku, w wysokosci brutto 20,05 zl (obejmujacq obowiqzujqcy podatek VAT) do ka2dego

1 m3 odprowadzanych 5ciek6w.

2. Doplaty nie dotycz4 i nie bQdq udzielane w stosunku do podmiotow prowadzqcych dzialalnosc gospodarcz4

3. Doplaty, o kt6rych mowa w ust. 1 obowiqzujq na terenie Gminy Kobylnica od dnia 1 lipca 2015 roku

do dnia 30 czerwca 2016 roku.

s2

Wykonanie uchwaly powieza siQ Wojtowi Gminy Kobylnica.

s3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2015 roku i podlega publikacJi w drodze ogloszenia na tablicy informacyjnej i stronie

internetowej Urzedu Gminy w terminie 7 dni od dnia podjgcia uchwaly,


