UCHWAŁA Nr 151.XVII.2015
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Wiązowna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z 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 2015
r. poz. 139), uchwala się, co następuje:
§1
1. Wprowadza się dopłatę dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
terenie Gminy Wiązowna w Grupie II (dotyczy rodzin, w których żyje troje i więcej
dzieci do 18 roku życia lub jeżeli dziecko/dzieci kontynuuje/-ją naukę w szkole
to do 26 roku życia) w wysokości 0,77 zł do każdego m3 dostarczonej wody brutto.
2. Dopłata ustalona w ust. 1 obowiązywać będzie w okresie od 1 stycznia 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc aktualnie obowiązująca dopłata do
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
wprowadzona Uchwałą Nr 134.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października
2014 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna.
§4
Uchyla się uchwałę nr 129.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015
roku ws. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Wiązowna.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy Wiązowna
Renata Falińska

UZASADNIENIE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie dnia 17.11.2015 r. przedłożył Wójtowi
Gminy Wiązowna wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wiązowna na okres od dnia 01.01.2016
roku do dnia 31.12.2016 roku.
Ustalona w taryfie wysokość cen za dostarczaną wodę jest trudna do zaakceptowania przez
mieszkańców gminy Wiązowna - odbiorców usług posiadający minimum troje i więcej dzieci
w wieku szkolnym. Uwzględniając fakt wysokich cen usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę, niezbędne jest uchwalenie dopłat, w oparciu o art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w kwocie 0,77 zł/m3 brutto do
Grupy II - Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług posiadający minimum troje i więcej
dzieci. Przyjęcie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dopłaty w wysokości 0,77 zł/m3 brutto
rodzi skutki budżetowe w okresie obowiązywania taryf w wysokości 25 tys. zł dla
planowanej ilości dostarczonej wody około 32.500,00 m3. Kwota dopłaty w podanej
wysokości została zabezpieczona w budżecie Gminy Wiązowna na 2016 r.
Tabela 1.
Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 stycznia
2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (w złotych):
Stawka opłaty
abonamentowej
Cena zł/1 m3
Taryfowa
grupa
odbiorców
zł/odbiorcę/okres
Lp.
rozliczeniowy
netto brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa I

2,86

3,09

4,74

5,12

2

Grupa II

2,86

3,09

4,74

5,12

3

Grupa III

4,61

4,98

4,74

5,12

4

Grupa IV

5,56

6,00

10,65

11,50

5

Grupa V

5,56

6,00

16,57

17,9

Grupa I: Gospodarstwa domowe1), gminne obiekty użyteczności publicznej, produkcja rolna –
hodowla i chów zwierząt, uprawy roślinne oraz woda do celów przeciwpożarowych,
Grupa II: Gospodarstwa domowe1) – rodziny wielodzietne,
Grupa III: Odbiorcy pozostali, woda bezpowrotnie zużyta,
Grupa IV: Prowadzący działalność gospodarczą oraz pozostali odbiorcy używający
wodomierzy o Ø większym niż 3/4 '' do 2'',
Grupa V: Prowadzący działalność gospodarczą oraz pozostali odbiorcy używający
wodomierzy o Ø większym niż 2",

Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat dotycząca odprowadzania ścieków na okres od dnia
1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (w złotych):
Stawka opłaty
abonamentowej
Cena zł/1 m3
Taryfowa
grupa
odbiorców
zł/odbiorcę/okres
Lp.
rozliczeniowy
netto brutto netto
brutto
0

1

2

3

4

5

1

Grupa I

7,92

8,55

4,74

5,12

2

Grupa II

10,50

11,34

4,74

5,12

3

Grupa III

11,76

12,70

12,00

12,96

Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w powyższych tabelach
doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11
rozporządzenia.
Grupa I: Gospodarstwa domowe1), gminne obiekty użyteczności publicznej, produkcja rolna –
hodowla i chów zwierząt, uprawy roślinne,
Grupa II : Dostawcy pozostali,
Grupa III: Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe.
Przewodnicząca
Rady Gminy Wiązowna
Renata Falińska

_____________________________________________________
1)
przez gospodarstwo domowe w grupie I i II należy rozumieć mieszkańców zamieszkałych
na terenie gminy Wiązowna,

