
UCHWAŁA Nr  XXII/183/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  24 września  2020 r.

w  sprawie  dopłat  z  budżetu  miasta  Rawa  Mazowiecka  do  cen  wody  i  ścieków  dla
wybranych  grup  odbiorców  usług  określonych  w  taryfie  dla  zaopatrzenia  w  wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r.,
poz.  1437 i  poz.  1495 oraz z  2020 r.  poz.  284 i  471)  Rada Miasta Rawa Mazowiecka
uchwala, co następuje:

§  1.  Wprowadza  się  dopłaty  dla  następujących  grup  odbiorców  usług  określonych  
w taryfie  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków na
terenie  Miasta  Rawa  Mazowiecka  zatwierdzonej  decyzją  WA.RZT.070.7.399.16.2019
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z 11 września 2019 r.  
w wysokości:

1) dla taryfowej grupy 4 odbiorców usług  - 0,24 zł (brutto) do każdego 1m³ wody 
2) dla taryfowej grupy 5 odbiorców usług  - 0,24 zł (brutto) do każdego 1m³ wody 
3) dla taryfowej grupy 1 odbiorców usług  - 0,92 zł (brutto) do każdego 1m³ ścieków, 
4) dla taryfowej grupy 2 odbiorców usług  - 0,62 zł (brutto) do każdego 1m³ ścieków, 
5) dla taryfowej grupy 4 odbiorców usług  - 2,57 zł (brutto) do każdego 1m³ ścieków, 
6) dla taryfowej grupy 5 odbiorców usług  - 1,00 zł (brutto) do każdego 1m³ ścieków

 §  2.  Dopłaty  ustalone  w  §  1  niniejszej  uchwały  obowiązują  w  okresie  od  dnia  
18 października 2020 r. przez okres 12 miesięcy.

      § 3.  Traci moc uchwała XI/88/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września
2019 r. w sprawie  dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do ceny wody i ścieków.

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

      § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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