
UCHWAŁA NR XLIV/368/2018
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 328, poz.1566, poz. 2180, z 2018 r. 
poz. 650) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki do ceny taryfowej z tytułu zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dla wszystkich grup odbiorców w wysokości 1,50 zł 
do ceny 1 m3 ścieków wprowadzanych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 2. Do dopłaty, o której mowa w § 1, dolicza się należny podatek od towarów i usług.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie "Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na okres trzech lat: od dnia 11 czerwca 
2018 r. do dnia 10 czerwca 2021 r."

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gminy Dobrzeń Wielki, to jest PROWOD Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup przedstawiła Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki

zatwierdzoną przez właściwy organ taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków. Taryfy te wejdą w życie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, to jest w terminie 7 dni liczonych od dnia ich

publikacji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zaistniała w nowych taryfach zmiana cen

jednostkowych za wodę i ścieki jest konieczna i pozwoli na utrzymanie należytego stanu infrastruktury

wodociągowej i kanalizacyjnej. Tym niemniej, Rada Gminy Dobrzeń Wielki postanowiła uchwalić dopłaty

dla taryfowych w celu odciążenia społeczności lokalnej. Wejście w życie uchwały zbiegnie się z terminem

wejścia w życie taryfy, który to termin uzależniony jest od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie, co pozwoli na płynne przejście do rozliczeń nowych wartości dopłat pomiędzy Gminą Dobrzeń

Wielki a Spółką PROWOD.
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