
PROJEKT 

UCHWAŁA NR  

RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 24 maja 2021r 

 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr 123/XIV/2020 Rady Gminy Smyków  z dnia 29 kwietnia 2020r. w 

sprawie  dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Smyków 

 

 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r.                   

o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378  ze. zm.), oraz art. 24 ust. 

6, art. 24f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028 ze zm.) Rada Gminy w Smykowie 

ustala, co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale Nr 123/XIV/2020 Rady Gminy Smyków  z dnia 29 kwietnia 2020r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

§ 2 Zatwierdzona uchwałą dopłata obowiązuje od dnia 25 maja 2020r. do dnia 26 maja 2021r.  

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

 

§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej w terminie do 7 dni od daty jej podjęcia.  



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

do Uchwały Nr …………..z dnia …………….r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 123/XIV/2020 

Rady Gminy Smyków  z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców 

usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Smyków 

 

Dopłata do grupy taryfowej odbiorców usług kanalizacyjnych, która obowiązuje od dnia 

25.05.2020r. do 24.05.2021r., weszła w życie na podstawie Uchwały Nr 123/XIV/2020 Rady 

Gminy Smyków z dnia 29 kwietnia 2020r. 

Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028 ze zm.) nowa taryfa dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wchodzi w życie po 

upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie to jest od dnia 27.05.2021r.  

 

 Wobec powyższego ustalone na mocy art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 

2020, poz. 2028 ze zm.) dopłaty do grupy taryfowej odbiorców usług kanalizacyjnych obejmującej: 

- KG 1 obejmującej gospodarstwa domowe, jednostki samorządowe odprowadzające ścieki 

kanalizacją grawitacyjną do każdego m³ odprowadzonych ścieków, 

- KG 2 obejmującej gospodarstwa domowe,  jednostki samorządowe odprowadzające ścieki 

kanalizacją grawitacyjną do każdego m³ odprowadzonych ścieków, 

będą obowiązywać do dnia 26.05.2021r.  

 

 


