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RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 21 lipca 2022 roku.

w sprawie ustalenie wysokości dopłat do taryfowych odbiorców usług wodociągowo _

kanalizacyjnych

Napodstawie arl. 18 ust. 2pkt15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z2O22r. poz.559zpożn' zm.') ora, art.24 ust. 6 ustawy z dnia7 czerwca 2001 r. o

zbiorow}.rn zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.

2028), Rada Gminy uchwala, co następuje:

sl. 1. Wprowadza się dopłaty do I glupy taryfowej odbiorców odprowadzających ścieki kanalizacją

sanitarną stanowiącą własność Gminy Barlniczka w wysokościach podanych w tabeli po nizej.

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

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

$3. Dopłaty obowiązywać będą w okresie od 13 miesiąca obowiązywania taryfy za zbtorowę

zaopatrzenib w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Gminy Bartniczka zatwierdzonej

decyzją organu regulacyjnego z dnia 23 lipca 202Ir, znak GD.RZT.70.225.97.202IlD.DW do 24

miesięcy obowiązywania tej taryfy.

$4. Informacja o zatwtęrdzonych taryfach oraz dopłatach zostanie Zamleszczona na stronie

intemetowej BIP Urzędu Gminy Bartniczka oraz na tablicach ogłoszeń.

$5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

$6. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia .

Przewodnic vący Rady Gminy
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Leszek Walczak

Taryfowa Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązyłvania
nowej taryfy

Cęna
netto

Wysokośó
dopłaty

Stawka po uwzględnieniu
dopłaty (netto)

Grupa 1 Cenaza
odprowadzane
ścieki

złlm3 6,44 1,95 4,49

')Zmjanytekstujednolitegowymienionejustawy zostaĘ ogłoszonewDz.U. z2O22r.poz. 1005, poz. lO79



Uzasadnienie

Dopłata ustalona Uchwałą Nr XXVI/I82/2I Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 lipca 2021

roku w sprawie ustalenie wysokości dopłat do taryfowych odbiorców usług wodociągowo -

kartalizacy1nych obowiąrywaław okresie od l do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy.

W związku z pov,ryŻszym konieczne jest podjęcie uchwały o wysokości dopłaty na okres od

13 do 24 miesiąca obowiąz1rvania nowej taryfy.
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