
UCHWAŁA NR XXII/298/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych. 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz.1437, 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471), uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się dopłatę z budżetu gminy do cen taryfowej, zatwierdzonej przez Regulatora – 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie dla odbiorców wody określonych w taryfie jako grupa 2 w kwocie 
0,52 zł 

2. Dopłata wpłynie na obniżenie ceny 1m3  wody z kwoty 4,36 zł brutto do kwoty 3,84 zł brutto.  

§ 2. 1.  Ustala się dopłatę z budżetu gminy do cen taryfowej, zatwierdzonej przez Regulatora – 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie dla odbiorców usług kanalizacyjnych określonych w taryfie jako 
grupa 2 w kwocie 5,23 zł. 

2.   Dopłata wpłynie na obniżenie ceny 1m3  a ścieki z kwoty 11,73 zł brutto do kwoty 6,50 zł brutto. 

§ 3. Dopłaty będą  przekazywane  gminnej spółce  Zakład  Usług  Komunalnych  Sp. z o.o. w okresie od 
lipca do grudnia 2020 roku.   

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony § 63 ust.1 
Statutu Gminy Lubicz. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej z wybranych

lub wszystkich grup taryfowych odbiorców usług.

Niniejsza uchwała przedstawia propozycję dopłaty do cen wody i ścieków dla 2 grupy taryfowej, którą

stanowią odbiorcy indywidualni. Dopłata wpłynie na obniżenie zatwierdzonej przez Wody Polskie ceny 1m

3 wody o 0,52 zł oraz obniżenie ceny 1m 3 ścieków o 5,23 zł.

Po zatwierdzeniu przez Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie taryfy oraz przy założonych w

zatwierdzonej taryfie ilościach dostarczonej wody i ilościach odprowadzonych ścieków ceny wynoszą:

Cena brutto
zatwierdzona
przez Wody
Polskie

dopłata Cena przy
uwzględnieniu
dopłaty brutto

Cena przy
uwzględnieniu
dopłaty netto

zł/1m3 zł/1m3 zł/1m3 zł/1m3

Grupa
taryfowa

2

Cena wody 4,36 0,52 3,84 3,56

Cena ścieków 11,73 5,23 6,50 6,02

Dopłata będzie przekazana na rachunek Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione
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