UCHWAŁA NR XXIV.140.2021
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego
odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada
Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Jeleniewo do 1 m3 odprowadzonych ścieków na okres
od dnia obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Jeleniewo zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2021r., znak BI.RZT.70.113.2021
do 31 grudnia 2021 roku dla:
1) pierwszej taryfowej grupy odbiorców usług, tj. gospodarstwa domowe (odbiorcy usług
odprowadzający ścieki rozliczani wg wskazań wodomierza głównego), w wysokości
5,67 zł netto;
2) drugiej taryfowej grupy odbiorców usług, tj.; pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani w oparciu o wskazania
wodomierza w wysokości 5,67 zł netto;
2. Do stawek określonych w ust. 1 dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowej.
§ 2. Dopłata, o której mowa w § 1 przekazywana będzie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, na podstawie faktury za faktyczną ilość przyjętych
ścieków do Oczyszczalni Ścieków w Suwałkach w danym okresie rozliczeniowym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała NR XX.116.2020 Rady Gminy
Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup
odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ
regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 01 maja 2021 r.
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