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RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 29lipca 2021 roku

w sprarvie ustalenie wysokości dopłat do taryfowych odbiorców usług wodociągowo _

kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy zdnia 8 nrarca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz' tJ. z'2020 r., poz.773 ze zm.\ oraz art. 24 vst.6 ustawy z dnial czerwca2OOl r.o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowyn odprowadzaniu ścieków (Dz.lJ. z2O2O r. poz' 2028), Rada
Gnrirry uchwala, co następuje:

$1' 1' Wprowadza się dopłaty do I glupy taryfowej odbiorców odprowadzającyclr ścieki kana\izacją
sanitarną stanowiącą własrrość Gmilry Bar1niczka w wysokościaclr podarrych w tabeli po nizej.
3' Ceny dla odbiorców usług po uwzględnieniu dopłat, o których mowa w ust. 1 uchwały wynosi:

$2. Do stawek okreŚlonych w $ 7 d,ohczasię podatek VAT w wysokości ustawowej.

$3' Dopłaty obowiąZywac będą w okresie od 1 niesiąca obowiązywanta taryfy za zbtorowe
zaopattzenie'w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Grrriny Bartniczka zatwierdzonej
decyzją organu regulacyjnego z dnia 23 lipca 2O21r, zllak GD.RZT.70.225.97.2O2I/D.DW d,o 12

rniesięcy obowiązywania tej taryfy.

$4' Infornracja o zatwiętdzonych taryfach oraz dopłatacir zostanie zamieszczona na stronie
itrternetowej BIP Urzędu Gnriny Bartniczka oTaZ natablicach ogłoszeń.

$5. Wykonanie uchwały porł,ierza się Wojtowi Gnliny.

$6. Uclrwała wchodzi w zycie z dniem 6 sierpnia 2O2Ir.

Przewodllic7ący Rady Gminy
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Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
W okresie od 1 do 12 nriesiąca obowiązywania
nowej taryfy

Cena
netto

Wysokość
dopłaty

Stawka po uwzględnieniu
doołatv (netto)

Grupa I Cenaza
odprowadzane
ścieki

złlm3 6,35 1,95 4,40

r)^^Znliany 
tekstu jednolitego wylllierlione-i ustalvy zostały ogłoszone rv Dz. U. z2020 r.,poz1378,orazz2021 l..,poz.

1038.



Uzasadnienie

Dopłata ustalotra Uchwałą Nr XI/77l19 Rady Gminy Bartrriczka z dnia 9 paŻdziernika 201 9

roku w sprawie ustalerrie wysokości dopłat do taryfowych odbiorców rrsług wodociągowo -

kanalizacyjnych obowiązywaław okresie od25 do 36 miesiąca obowiązywarria starej taryfy.

W związku z powyŻszym konieczne jest podjęcie uchwały o wysokości dopłaty na okres od

I do IŻ miesiąca obowiązywania nowej laryfy.
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