
UCHWAŁA NR XXV/148/2017
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.)

Rada Gminy  uchwala  co następuje:

§ 1. 

1. Uchwala się dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Dwikozy na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 
2017 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach w wysokości:

1) 0,35 zł. netto + VAT do ceny 1 m³ wody

2) 10,66 zł. netto + VAT do ceny 1 m³ ścieków

2. W wyniku dopłat ceny dla odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków wyniosą:

1) cena wody 3,78 zł/ m³ netto+ VAT

2) cena ścieków 4,80 zł/ m³ netto+ VAT.

§ 2. 

Dopłata o której mowa w § 1 będzie przekazywana Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. po 
przedłożeniu przez Spółkę faktury za faktycznie dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w miesięcznych 
okresach rozliczeniowych w terminie nie później niż do 10 dnia m-ca następującego po m-cu rozliczeniowym.

§ 3. 

Źródłem pokrycia dopłaty będą środki finansowe budżetu gminy w dziale 400 rozdział 40002 i w dziale 
900 rozdział 90001.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Id: 0CEF7078-8028-4532-9FF1-83DEB0B54EB7. Podpisany Strona 1



§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Marek Kozieł
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.) Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie
dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę Gmina przekazuje
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu celem zmniejszenia skutków cen w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2017 r. do
31 grudnia 2017 r. na terenie gminy Dwikozy.

Podejmuje się Uchwałę o dopłacie dla mieszkańców Gminy do ceny netto 1m3 ścieków dostarczanych do
zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych oraz do ceny netto 1m3 wody dostarczanej z gminnych urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

W celu udzielenia pomocy mieszkańcom Gminy Dwikozy w związku z koniecznością ponoszenia przez nich
dużych wydatków za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki, proponuje się udzielić dopłaty w wysokości:

- do wody w wysokości 0,35 zł. netto do 1 m³

- do ścieków w wysokości 10,66 zł. netto do 1m³

Na dzień dzisiejszy przedstawiona we wniosku cena wody i ścieków jest zbyt wysoka i dlatego proponuje
się podjęcie przez Radę Gminy Dwikozy uchwały o dopłacie dla mieszkańców Gminy Dwikozy w wysokości
zaproponowanej w projekcie uchwały.
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