UCHWAŁA NR VIII/53/2015
RADY GMINY ŚWIĄTKI
z dnia 15 lipca 2015 r.
w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 roku, poz.594 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 139) Rada
Gminy Świątki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dopłaty do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków, wynikających z taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujących w okresie pierwszych osiemnastu
miesięcy, począwszy od dnia podjęcia działalności przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN
Świątki spółka z o.o., dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w wysokości:
1) 0,18 zł + VAT za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę;
2) 2,93 zł + VAT za 1 m3 ścieków komunalnych odprowadzanych do urządzeń zbiorowego odpro-wadzania
ścieków.
§ 2. 1. Dopłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 przekazywane będą Przedsiębiorstwu Usług
Komunalnych WODKAN Świątki Spółka z o.o. w okresach miesięcznych, w terminie do dnia 20 następnego
miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie udokumentowanych zestawień ilości dostarczonej wody
i odprowadzonych ścieków.
2. Rozliczenie przekazanych dopłat, w ciągu danego roku kalendarzowego, nastąpi w terminie do końca
I kwartału następującego po roku, w którym udzielono dopłat.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz.139) Rada Gminy może podjąć
uchwałę o dopłacie dla jednej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.
Aby zniwelować, mieszkańcom Gminy Świątki, różnicę w cenie 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych
ścieków obowiązującej dotychczas, a cenie ustalonej Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Gminy Świątki z dnia
30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na okres pierwszych osiemnastu miesięcy działalności przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Spółka z o.o. zaproponowano dopłatę do
wszystkich taryfowych grup odbiorców.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Spółka z o.o. będzie zobowiązane
stosować dopłatę w rozliczeniu z odbiorcami, co w efekcie spowoduje obniżenie opłat ponoszonych przez
odbiorców usług.
Ostatecznie odbiorcy usług ponosić będą opłaty w wysokości:
1) 3,24 zł netto plus należny podatek VAT, co w wypadku obowiązywania stawki VAT w wysokości 8
% daje kwotę brutto 3,50 zł za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w
wodę;
2) 4,63 zł netto plus należny podatek VAT podatek VAT, co w wypadku obowiązywania stawki VAT w
wysokości 8 % daje kwotę brutto 5,00 zł za 1 m3 ścieków komunalnych odprowadzanych do urządzeń
zbiorowego odprowadzania ścieków.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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