
UCHWAŁA NR XXXIII/279/17
RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz 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 ze zm.), Rada Gminy Sulików 

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Udziela się dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków w wysokości:

1) Gospodarstwa domowe:  dopłata za 1m³ dostarczanej wody – 0,92 zł netto, 0,99 zł brutto;

2) Gospodarstwa domowe: dopłata za 1m³ odprowadzanych ścieków – 14,75 zł netto, 15,93 zł brutto.

§ 2. 

Dopłaty udziela się w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 maja 2018 roku.

§ 3. 

1. Dopłaty, o których mowa w § 1 zostaną pokryte z budżetu Gminy Sulików.

2. Dopłaty zostaną przekazane Międzygminnej Spółce Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. 
Pocztowa 7A, 59-975 Sulików, po przedłożeniu rozliczenia sprzedanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików.

 

Wiceprzewodnicząca Rady

Genowefa Wilczak-Raczak
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Uzasadnienie

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz 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 ze zm.) Rada Gminy jest organem
kompetentnym do udzielenia dopłaty dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług,
w tym przypadku odbiorców wody i odbiorców usług ściekowych.

Bez dopłaty dla gospodarstw domowych cena za 1 m3 wyniesie:

-dla dostarczanej wody wynosi 5,75 zł netto + VAT, dla odprowadzanych ścieków – 24,25 zł netto + VAT.
Po zastosowaniu dopłaty cena za 1 m3 dostarczanej wody wyniesie 4,83 zł netto + VAT, za 1 m3

odprowadzanych ścieków – 9,50 zł netto + VAT.

Przedmiotową dopłatę Gmina Sulików zgodnie z 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 ze zm.) przekaże dla
Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
Dopłaty zostaną udzielone w okresie obowiązywania taryf. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej
ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawa weszła w życie
w dniu 12 grudnia 2017 r. W dniu jej wejścia w życie obowiązywała dla Spółki Suplaz taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości określonej powyżej.

Źródłem pokrycia wydatków będą dochody własne Gminy Sulików.

W budżecie gminy Sulików na 2018 rok zostały zabezpieczone środki na powyższy cel (Uchwała budżetowa
Gminy Sulików na rok 2018 nr XXXIII/278/17 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2017 r.)
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