
UCHWAŁA NR XXXIX/318/2018
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie dopłaty do ceny taryfowej dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) Rada Gminy Czernica 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dopłatę z budżetu gminy do taryfowej ceny netto 1 m³ odprowadzanych ścieków, która 
wynosi 9,38 zł/ m³ netto, dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usługi zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy, w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do
31 grudnia 2018 r.

2. Wysokość dopłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 0,50 zł netto do każdego metra sześciennego ścieków.

§ 2. 1. Dopłata, o której mowa w §1 ust. 2 będzie przekazywana Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
CZERNICA Sp. z o.o., po przedłożeniu faktury za faktycznie odprowadzone ścieki w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych.

2. Źródłem pokrycia zobowiązania będzie budżet gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Uzasadnienie

Stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) „Rada gminy może podjąć
uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców i usług. Dopłatę
gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu.” To jeden z przepisów
delegacyjnych, które ostały się po dużej nowelizacji w październiku 2017r. ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dalej u.z.z.w.o.ś., która pozbawiła organy
stanowiące gmin zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Od
1 stycznia 2018r. ustawodawca wprowadził na rynek nowego regulatora rynku pod nazwą Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który będzie rozpatrywał i zatwierdzał taryfy pochodzące od
przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych. Ale to nie koniec rewolucyjnych zmian. Bo kolejne
zobowiązały przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne do określenia taryf na okres 3 lat, przy braku
do dzisiaj (16 lutego 2018r.) rozporządzenia wykonawczego dot. metodologii i treści samego wniosku
taryfowego, który właśnie rozporządzenie miało uszczegółowić. Nadto ustawodawca zobowiązał
przedsiębiorstwa wod – kan do złożenia organowi regulacyjnemu wniosku taryfowego w terminie 90 dni
(do 12 marca 2018r.) przed upływem 180 dni wydłużonego przez ustawodawcę okresu obowiązywania taryf
(do 10 czerwca 2018r.) obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (weszła w życie 12 grudnia 2017r.) Tak odległa
perspektywa taryf (3 lata) przy braku aktu wykonawczego wywołała falę krytyki pod adresem nie tylko
ustawodawcy, ale i organów odpowiedzialnych za akty wykonawcze, ze strony korporacji samorządowych
i samych firm wod – kan. Stąd dopuszcza się ingerencję w zatwierdzane taryfy ale musi to wynikać
z udokumentowanych zmian ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia (tyle
w ustawie z. z. w. o.ś.). Nie zwalnia to firmy wod - kan z obowiązku złożenia wniosku do regulatora, który
będzie go oceniał, i to on podejmie decyzję o ewentualnym skróceniu okresu obowiązywania taryfy wraz
z zatwierdzeniem projektu nowej taryfy. Nie ma jednak żadnej gwarancji pozytywnej decyzji. A skoro tak
to, ew. dopłaty należałoby zaprojektować – jeżeli już - na maksymalny okres roku budżetowego. W naszym
przypadku dopłata wynosi 0,50 zł. netto do każdego metra sześciennego ścieków i „kończy się” 31 marca
2018 roku. Stąd żeby ją przedłużyć do końca br. podjęcie tego przedłożenia jest niezbędne. W przeciwnym
razie od 1 kwietnia br. jej nie będzie. Z informacji pochodzących od organu zarządzającego spółki,
w projektowanym wniosku taryfowym do regulatora, w pierwszym roku obowiązywania taryf tj. od
11.06.2018r. do 10.06.2019r. planuje się utrzymanie stawek obowiązujących dotychczas tj. 3,30 zł/m3 netto
za wodę i 9,38 zł/m3 netto za ścieki. Nie można jednak wykluczyć ew. wniosku o zmianę taryfy, ale po
wystąpieniu przesłanek, o których wyżej. Póki co, ew. dopłata dotyczy wyłącznie 9 miesięcy 2018r.
i wyniesie 202.500 zł. brutto.

Z naprowadzonych faktów podjęcie niniejszej uchwały ma swoje usprawiedliwione podstawy. A skoro
tak, to wnoszę o to.
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