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z dnia 28 grudnia 2017

r .

w sprawie ustalenia wysokości doplaĘ do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo - kanalżacyjnych
w ramach zbiorowego Zaopatrz€nia wwodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Śieradz
na okres od 1 sĘcznia 2018r. do 30 czerwca 20l8r.

Na Podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (tekst
jednolitY: Dz.U. z20l7r. poz. 1875 i poz.2232) oraz art.24 uśt.6ustawy z dnia 7 czerwca 200l roku
o zbiorowym Zaopatrzeniu wwodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.|J. z20|7r.
poz. 328 poz, 1566 i poz.2t 80) Rada Gminy Sieradz uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się dopłatę dla grupy I do taryry opłat za odprowadzenie ścieków do urządzeń komunalnych
na terenie Gminy Sieradz na okres od t stycznia 20l8r. do 30 czerwca 20l8r. w wysokości 2,00zł do 1m3 ścieków

brutto,

§ 2. Opłata za odprowadzenie ścieków do urządzeń komunalnych na terenie Gminy Sieradz, po uwzględnieniu
ustalonej w § l dopłaty dla grupy I wynosi 9,22 ż za 1m3 ścieków brutto.
§ 3. Dopłata, o której mowa w § l przekazl,wana będzie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji Sp, z o.o. w Sieradzu na zasadach i terminach okeślonych w umowie.

Traci moc § 2 Uchwały Nr XXXIII/209|20I7 Rady Gminy Sieradz z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie
Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopŃrzenia w wodę izbiorowego
§ 4.

odProwadzania Ścieków na okłes od dnia 0l stycznia 20l8r. do dnia 3l grudnia 20l8 r. oraz wysokości dopłaty Óo
tary§ dla odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych.
§ 5. Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.
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§ 6. Uchwała Podlega podaniu do publicznej wiadomości przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu w sposób zlvyczajowo prryięty oraz poprzez roĄakatowanie na taLiicy

ogłoszeń Urzędu Gminy Sieradz i umieszczenie na stronie intemetowej Urzędu Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy
w sieradzu
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