
UCHWAŁA NR XXVII/171/2013
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dni 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.   poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się dopłatę do ceny wody dla odbiorców zaliczonych do 1 grupy taryfowej odbiorców usług - 
Gospodarstwa domowe określonej w Taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków w Gminie Wielichowo, stanowiących załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Wielichowa 
NrXXVII/170/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. 

2. Ustala się dopłatę do ceny ścieków dla odbiorców zaliczonych do 1 grupy taryfowej odbiorców usług - 
Gospodarstwa domowe oraz 2 grupy taryfowej odbiorców usług - Przemysł, określonej w Taryfach dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wielichowo, stanowiących załącznik do 
Uchwały Rady Miejskiej Wielichowa Nr XXVII/170/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. 

3. Dopłata, o której mowa w ust. 1 i 2, obowiązywać będzie w okresie taryfowym od 1 stycznia 2014 r. do 
31 grudnia 2014 r. 

§ 2. 

1. Dopłata, o której mowa w §1 ust. 1, wynosi 1,77 zł brutto na 1m3 dostarczonej wody. 

2. Dopłata, o której mowa w §1ust. 2 wynosi: 

a) 1 grupa taryfowa odbiorców usług - Gospodarstwa domowe wynosi 3,99 zł brutto na 1m3 odprowadzonych 
ścieków. 

b) 2 grupa taryfowa odbiorców usług – Przemysł wynosi 1,50 zł brutto na 1m3 odprowadzonych ścieków,

§ 3. 

Źródłem finansowania dopłaty, o której mowa w §1, będą dochody własne Gminy Wielichowo. 

§ 4. 

Dopłata, o której mowa w §1, będzie przekazywana raz w miesiącu po okresie rozliczeniowym na rachunek 
bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Wielichowie, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania faktury przez Gminę Wielichowo. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Stanisław Marciniak
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Uzasadnienie

Powyższą uchwałę podjęto w związku z art. 24ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o Zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, który stanowi, iż „Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla
jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu
wodociągowo - kanalizacyjnemu. Przy ustalaniu stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej uwzględniono
skalkulowany ogólny koszt dotowanej działalności, uzyskane przychody z tej działalności. Różnica pomiędzy tymi
wielkościami stanowi podstawę do ustalenia stawek jednostkowych dotacji z uwzględnieniem podatku VATod
dotacji jako dopłaty do usług. 

1. Dostawa wody: 

1) ogólny koszt sprzedaży wody netto: 

- taryfa wody: 178.000,00 m3 x 4,64 zł = 825.920,00 zł 

- opłata abonamentowa: 1210 odbiorców x 4,00 zł x 12 miesięcy = 58.080,00 zł 

Razem: 884.000,00 zł 

2) wpływy ze sprzedaży wody netto: 

- opłaty za wodę przez gosp. domowe 178.000,00 m3 x 3,00 zł = 534.000,00 zł 

- opłata abonamentowa: 1210 odbiorców x 4,00 zł x 12 miesięcy = 58.080,00 zł 

Razem: 592.080,00 zł 

3) dopłata: 

- netto: 178.000,00 m3 x 1,64 zł = 291.920,00 zł 

- brutto: 178.000,00 m3 x 1,77 zł = 315.060,00 zł 

2. Oczyszczanie ścieków: 

1) ogólny koszt dostarczania ścieków: 

- taryfa ścieki gosp. domowe: 42.000,00 m3 x 8,29 zł = 348.180.00 zł 

- taryfa ścieki przemysłowe: 23.000,00 m3 x 8,29 zł = 190.670,00 zł 

Razem: 538.850,00 zł 

2) wpływy z dostarczania ścieków: 

- opłaty za ścieki przez gosp. domowe: 42.000,00 m3 x 4,60 zł = 193.200,00 zł 

- opłaty za ścieki przez przemysł: 23.000,00 m3 x 6,90 zł = 158.700,00 zł 

Razem: 351.900,00 zł 

3) dopłata netto w tym: 

- do ścieków gospodarstw domowych: 42.000,00 m3 x 3,69 zł = 154.980,00 zł 

- do ścieków przemysłowych: 23.000,00 zł x 1,39 zł = 31.970,00 zł 

Razem: 186.950,00 zł 

Dopłata brutto: do ścieków gospodarstw domowych 42.000,00 m3 x 3,99 zł = 167,580,00 zł

do ścieków przemysłowych 23.000,00 m3 x 1,50 zł = 34.500,00 zł 

W związku z dużymi kosztami wody i ścieków skalkulowanych w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków, których nie są w stanie regulować gospodarstwa domowe i przemysł , za
celowe uznaje się dopłaty do wody i ścieków z budżetu Gminy, tym bardziej że dotychczas takowe dopłaty były
stosowane. 
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