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Poz. 8403
UCHWAŁA NR XXV/306/2020
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez
„DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem na terenie Gminy Korzenna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)Rada Gminy
Korzenna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Korzenna dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
realizowanego przez „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem dla grupy taryfowej 1 gospodarstwa domowe, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.: a. w wysokości
2,93 zł. brutto (2,71 zł. netto) do każdego metra sześciennego dostarczonej wody. b. w wysokości 2,06 zł.
brutto (1,91 zł. netto) do opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych.
§ 2.
1. Kwoty dopłat o których mowa w § 1, Gmina Korzenna będzie przekazywać „DUNAJEC” Sp. z o.o.
w Gródku nad Dunajcem na podstawie kwartalnych zestawień sprzedaży wody, sporządzonych w oparciu
o wystawione faktury VAT.
2. Kwoty dopłat przekazywane będą w terminie do 14 dni licząc od dnia doręczenia kwartalnego
zestawienia sprzedaży wody.
§ 3. Źródłem pokrycia zobowiązania określonego w § 1 będą środki z budżetu gminy na rok 2021.
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korzenna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Szymon Semla

