
 

 

UCHWAŁA NR 65/X/2019 
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH 

z dnia 31 maja 2019 roku 

W sprawie: ustalenia wysokości dopłat dla taryfowej grupy odbiorców WG – grupa 1, objętej taryfą 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Myślenice. 

Działając na podstawie art. 18 ust .2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.), Rada Miejska 

w Myślenicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dopłatę w wysokości 0,49 zł netto do 1 m³ pobieranej wody dla taryfowej grupy 

odbiorców WG grupa 1 (zaopatrzenie lokalu, budynku lub nieruchomości, w którym woda wykorzystywana 

jest wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego, a w przypadku wykorzystywania wody również na inny 

cel odbiorcą usług jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w tym lokalu, budynku lub 

nieruchomości oraz wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa). 

2. Ustala się okres obowiązywania dopłaty, o której mowa w ust.1, w terminie 01.07.2019r. – 31.12.2019r. 

3. Środki na realizację w/w dopłat w wysokości 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Myślenice na rok 2019. 

4. Dopłata określona w ust. 1 będzie przekazywana przez Gminę Myślenice Miejskiemu Zakładowi 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach w okresach miesięcznych, po otrzymaniu 

faktury VAT, wystawionej na podstawie udokumentowanego zestawienia ilości dostarczonej wody. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach 

 

 

Jan Podmokły 
  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 czerwca 2019 r.

Poz. 4555
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