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z dnia  7 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gogolin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla taryfowych grup odbiorców gospodarstw 
domowych z terenu gminy Gogolin dopłatę w wysokości 0,07 zł/m3 netto do ceny 1 m3 wody dla taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

§ 2. Ustala się w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla taryfowych grup odbiorców gospodarstw 
domowych z terenu gminy Gogolin dopłatę w wysokości 1,80 zł/m3 netto do ceny 1 m3 ścieków dla taryfy za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

§ 3. Dopłata zostanie przekazana na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gogolinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Uzasadnienie

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dopuszcza możliwość
obniżenia ceny usług za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków poprzez zastosowanie dopłaty dla
jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług .

Uwzględniając fakt wysokości kosztów świadczenia usług proponuje się, w oparciu o zapisy ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, uchwalenie dopłat w następujących
wysokościach:

1) 0,07 zł/m3 netto w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do ceny 1 m3 dostarczonej wody dla
odbiorców w grupach taryfowych gospodarstw domowych;

2) 1,80 zł/m3 netto w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do ceny 1 m3 odprowadzanych
ścieków dla odbiorców w grupach taryfowych gospodarstw domowych.
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