
Uchwała Nr XXVII/179/09 

Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 

 

w sprawie dopłat do ceny 1m³ ścieków w 2009 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia  

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 t.j. z późn. zm.) i art. 174 ust. 2, 3 i 4 ustawy o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Gminy Dąbrowa 

uchwala, co następuje: 

 

§1. Ustala się na okres od 1 lipca 2009roku do 31 grudnia 2009 roku dopłaty  

z budżetu Gminy Dąbrowa dla: 

1) grupy V dostawcy nieczystości ciekłych do stacji zlewnych – ścieki bytowe ujętej  

w załączniku do uchwały nr XLI/411/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 

roku w wysokości 3,74 zł brutto dla dostaw ścieków z terenu Gminy Dąbrowa  

z miejscowości nie objętych kanalizacją sanitarną do ceny brutto 1m³ ścieków 

ustalonej dla tej grupy taryfowej na rok 2009, 

2) grupy XVIII dostawcy nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Sławice (gmina 

Dąbrowa) ujętej w załączniku do uchwały nr XLI/411/08 Rady Miasta Opola z dnia 

27 listopada 2008 roku w wysokości 5,00 zł brutto dla dostaw ścieków z terenu Gminy 

Dąbrowa z miejscowości nie objętych kanalizacją sanitarną do ceny brutto 1m³ 

ścieków ustalonej dla tej grupy taryfowej na rok 2009, 

3) grupy XVI Gmina Dąbrowa (ISPA) – ścieki bytowe ujętej w załączniku do uchwały nr 

XLI/411/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 roku w wysokości 0,60 zł 

brutto do ceny 1m³ ścieków ustalonej dla tej grupy taryfowej. 

 

 

§2. Dopłata, o której mowa w §1 będzie przekazywana na konto Wodociągi i Kanalizacja Sp. 

z o. o. w Opolu po przedłożeniu faktury VAT za faktyczne zużycie odprowadzonych ścieków, 

miesięcznie, w terminie do dnia 7 następnego miesiąca. 

 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009r. 

 

 

§5. Z chwilą wejścia w życie tej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIII/147/08 Rady Gminy 

Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008r. oraz Uchwała Nr XXVI/173/09 Rady Gminy Dąbrowa  

z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie dopłat do ceny 1m³ ścieków w 2009r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek 


