
UCHWAŁA NR IV/29/2019
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 25 stycznia 2019 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 2018 r., poz. 1152 ze zm.) uchwala się, 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 stycznia 2019 r. do 31 maja 2019 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, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Uzasadnienie

Stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 ze 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 2017 r. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, która pozbawiła organy stanowiące gmin zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków. Od 1 stycznia 2018 r. 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. Uczynił to Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej decyzją Nr WR.RET.070.88.2018.JW z dnia 7 maja 2018 r. na okres 3 lat, licząc
od 1 czerwca 2018 r.

Dopłata 0,50 zł netto do każdego metra sześciennego ścieków obowiązywała od 1 kwietnia 2018 r. do
31 grudnia 2018 r. Stąd żeby ją przedłużyć, podjęcie tego projektu jest niezbędne.
W przeciwnym razie od 1 stycznia br. będzie obowiązywała stawka bez dopłaty w wys. 9,38 zł/m3. Środki na
dopłatę w wys. 0,50 zł/m3 i na termin wskazany w projekcie zostały zabezpieczone
w budżecie gminy na 2019 r. uchwalonym 28 grudnia 2018 r.

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