
Projekt

z dnia  14 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ................/2017
RADY GMINY TURAWA

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na 
okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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 2017 r., poz. 328 z późn. zm1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dla taryfowych grup odbiorców usług S1, S1A, S3, S5, ES1, ES1-A, ES3 i ES5 dopłatę 
w wysokości 2,00 zł netto za jeden m3 ścieków.

§ 2. Do dopłaty do ceny określonej w § 1 zostanie doliczony podatek od towarów i usług - VAT.

§ 3. Dopłata o której mowa w § 1 i § 2 dotyczy odbioru ścieków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 
2018 r.

§ 4. ,,Wodociągi i Kanalizacja Turawa’’ Sp. z o. o. z siedzibą w Kotorzu Małym ogłosi zatwierdzenie dopłat,  
o których mowa w § 1 w miejscowej prasie, a mianowicie w kwartalniku ,,FALA’’ oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Turawa www.bip.turawa.pl  w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Turawa Nr XXI/130/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 
2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2017 r. poz.1566 art. 494.
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UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

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

odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) daje możliwość Radzie Gminy na podjęcie

uchwały o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Zgodnie z tym

zapisem przedkłada się Radzie Gminy Turawa uchwałę, w której uwzględniono 4 wybrane grupy taryfowe

odbiorców usług tj:

Grupa pierwsza S1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków
wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-
bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie
wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa druga S1-A obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków
wielorodzinnych odprowadzający wyłącznie ścieki bytowe z gospodarstw domowych
rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub
urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury:
faktura papierowa.

Grupa piąta S3 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby odprowadzające ścieki bytowe
korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych za ilość odprowadzanych
ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa ósma S5 obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki, rozliczane
ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w 1
miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa dziesiąta ES1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków
wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-
bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie
wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa jedenasta ES1-A obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków
wielorodzinnych odprowadzający wyłącznie ścieki bytowe z gospodarstw domowych
rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub
urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury:
faktura elektroniczna.

Grupa czternasta ES3 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby odprowadzające ścieki
bytowe korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych za ilość
odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.
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Grupa siedemnasta ES5 obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki, rozliczane
ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w 1
miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Przedstawiona dopłata dla ww. taryfowych grup odbiorców usług należna będzie jedynie dla odbiorców na

terenie Gminy Turawa obsługiwanych przez przedsiębiorstwo WIK Turawa Sp. z o.o. z siedzibą

w Kotorzu Małym przy ul. 1 Maja 5.
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