
Projekt

z dnia  12 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ................/2018
RADY GMINY TURAWA

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXXI/182/17 z dnia 23 listopada 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. W uchwale nr XXX1/182/17 Rady Gminy Turawa z dnia  23 listopada 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 roku, zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
Ustala się dla taryfowych grup odbiorców usług: ,,Grupy 1 - WSSBg1G ; Grupy 3 - SBg1G, Grupy 7 - WSSBl1, 
Grupy 16 - WSSBg1GE; Grupy 18 - SBg1GE, Grupy 22 - WSSBl1E dopłatę w wysokości 2,00 zł netto za jeden 
m3 ściekówʼʼ.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, poz. 2180, z 2018 r. poz. 650.
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UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXI/182/17 z dnia 23 listopada 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.  

W dniu 12 grudnia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U z

2017 r., poz. 2180).

Na podstawie tej ustawy, w dniu 12 marca 2018 r. Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. z

siedzibą w Kotorzu Małym złożyła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach

wniosek o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z powyższą ustawą przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat. W

dniu 16 maja 2018 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wydał decyzję nr

GL.RET.070.7.86.EK, którą zatwierdził ustalone przez Spółkę WIK Turawa taryfy na okres 3 lat. Decyzja

ta stała się ostateczna w dniu 07.06.2018 r. Stosownie do artykułu 24e ust. 1 oraz art.24f ust. 1 ustawy o

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wejdzie w życie po upływie

7 dni od ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie. W dniu ogłoszenia taryf, nieaktualna stanie się obowiązująca uchwała o dopłatach z uwagi na

zmianę nazw grup taryfowych, którym przysługuje dopłata.

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

odprowadzaniu ścieków z poźn. zmianami tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 Rada Gminy może podjąć uchwałę o

dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę Gmina

przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. W 2017 roku przekazano 456.173,64 zł , a za

5 miesięcy 2018 roku kwotę 192.194,51 zł dopłat do cen ścieków.

Proponuje się utrzymać dopłaty na dotychczasowym poziomie tj, 2,00 zł netto tj. 2,16 zł brutto do jednego

m3 ścieków.

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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