
UCHWAŁA NR XXXYl232ll8
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 3 sierpnia 2018 roku

w sprawie ustalenie wysokości dopłat do taryfowych odbiorców usług wodociągowo -
kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca I99O r. o sarnorządzie

gminnym (Dz- U' z2018 r. poz.994, zpóźn. rm.l) ora, art.24 ust' 6 ustawy z dnia7 częrwca

2a0I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.IJ. z
2018 r. poz. It52) Rada Gminy uchwala co następuje:

$1. 1. Wprowadza się dopłaty do I grupy taryfowej odbiorców odprowadzających ścieki

kanalizacją sanitarną stanowiącą własnośó Gminy Bartniczka w wysokoś ci 2,O7 zł netto do

1m3 odprowadzonych ścieków.

2. Ceny dla odbiorców usług po uwzględnieniu dopłat, o których mowa w ust. 1 uchwały

wynosi:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena w Pl,N

W okresie od l do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryff

Cena Wysokośó dopłaty Stawka po uwzględnieniu dopłaty

Grupa 1 - odprowadzanie ścieków 5,87 )o1 3,80

$2. Do stawek określonych w $1 dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowej.

$3. Dopłaty obowiązywać będą w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej

taryfy z chwilą uprawomocnienia się decyzji o zatwierdzeniutaryfy ptzez organ regulacyjny
jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalne go Zarządu

Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

$4. Informacja o zatulierdzonych taryfach oraz dopłatach zostanie zarieszczona na stronie

internetowej BIP Urzędu Gminy Bartniczka or az natablicach o gło szeń.

$5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$6. Uchwała wchodzi w zycie dniem podjęcia.

Przewodn i c zgcy Rady Gminy
,/,

/_: c,_Z 7
Leszek Walczak

'1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z2Ol8r., poz' 1000.



Uzasadnienie

W dniu 20 lipca 20I8r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdansku wydał decyĄę m

GD.RET.070/91|D2|2018.KR zatwierdzając taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bartniczka na okres 3 lat.

Przedmiotowa decyzja stanie się prawomocna po upływie 14 dni od dnia jej

dostarczenia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zgodnie z art.24e ust. 1 ustawy

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w terminię 7 dni od

dnia uprawomocnienia decyz1i, zobowiązane jest do ogłoszenia w Biuletynie Informacji

Pubiicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzji zatwierdząącej

przedmiotową taryfę.

Wyzej wymienionadecyzjawejdzie w Życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia.

W zwipku z povłyŻsrym pioponuje się udzielenie dopłat do odprowadzarrych'

ścieków w wysoko ści 2,O] zł do Im3 . Dopłata ma na cdlu zabezpieczenie odbiorców przed'

gwahownym wzrostem cen za usługi wodociągowo - karral izacyjne.


