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przygotowany przez Wójta

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2017 r.

w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 i 2232) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) Rada Gminy 
Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się dopłaty z budżetu Gminy Siemyśl dla gospodarstw domowych (1 grupa 
taryfowa odbiorców) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2018 r. do:
1) 1 m3  wody dostarczanej urządzeniami zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Miejskie 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu w wysokości 1,60 zł ;
2) 1 m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami zbiorowego odprowadzania ścieków przez Miejskie 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu w wysokości 7,50 zł.
§ 2. Do stawek określonych w § 1 dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowej.
§ 3. Źródłem finansowania dopłat, o których mowa w § 1, będą wpływy z podatków i opłat oraz ze 

sprzedaży mienia gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy Siemyśl w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej
odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) Rada Gminy Siemyśl może podjąć
uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbioru usług.

Obowiązujące obecnie na terenie Gminy Siemyśl taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków dla
1 grupy taryfowej (gospodarstwa domowe) przedstawiają się następująco:

- za wodę 5,52 zł/m3 netto / 5,96 zł/m3 brutto,

- za ścieki 13,80 zł/m3 netto / 14,90 zł/m3 brutto.

W związku z powyższym, celem zmniejszenia obciążeń dla odbiorców usług z terenu Gminy
Siemyśl proponuję pozostawienie, na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2018 r. na
dotychczasowym poziomie dopłaty z budżetu Gminy Siemyśl dla gospodarstw domowych (
1 grupa taryfowa odbiorców) do:

1) 1 m3 wody dostarczanej urządzeniami zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Miejskie
Wodociągi i  Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu - w wysokości 1,60 zł netto;

2) 1 m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami zbiorowego odprowadzania ścieków przez
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu - w wysokości 7,50 zł netto.

Do ww. stawek dopłat dolicza się podatek VAT w wysokości 8%
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