
UCHWAŁA NR XXV/227/2022 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków. 

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

z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz art. 219 ust. 

2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 

ze zm.) – Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się 

z opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się dla odbiorców gospodarstw domowych stawkę dopłat do 1 m3 odprowadzonych ścieków 

do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. 

w Puławach w kwocie 4,68 zł (słownie: cztery złote 68/100) netto. 

§ 2. 

1. Dopłata do odprowadzonych ścieków, o której mowa w § 1 będzie przekazywana w formie 

dotacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” 

Sp. z o.o. w Puławach na podstawie ilości odprowadzonych ścieków od odbiorców gospodarstw 

domowych z miejscowości Osiny i Wola Osińska. 

2. Dotacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji „Wodociągi Puławskie” 

Sp. z o.o. w Puławach będzie przekazywana w ratach miesięcznych. 

3. Źródłem pokrycia zobowiązań będą środki finansowe z budżetu Gminy Żyrzyn. 

§ 3. 

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr XVI/127/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 

14 grudnia 2016 r. w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 5. 

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

Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku. 


