UCHWAŁA NR 170/XXX/2013
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ
z dnia 4 października 2013 r.
w sprawie przyznania dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dopłatę z budżetu gminy w następującej wysokości netto:
1) do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – 0,30 złotych do 1m3 wody
2) do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków – 1,80 złotych do 1m3 ścieków.
§ 2. Wskazana w § 1 dopłata podlega zwiększeniu o podatek od towarów i usług w wysokości określonej
w odrębnych przepisach.
§ 3. Dopłatę zatwierdza się na okres od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 21 sierpnia 2013 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej
zwany dalej Spółką złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. W uzasadnieniu do złożonego wniosku Spółka wskazała, że w projekcie taryfy
uwzględniono podatek od nieruchomości naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest to pierwszy rok
w którym podatek ten jest przez Spółkę naliczany, we wcześniejszych latach Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej funkcjonował jako samorządowy zakład budżetowy i korzystał ze zwolnienia. Obecnie
podatek od nieruchomości naliczony został zgodnie z zapisami uchwały nr 119/XX/2012 Rady Gminy Małkinia
Górna z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz określenia
zwolnień w tym podatku. Kwota podatku od nieruchomości w projekcie taryf na okres od 1 listopada 2013 roku
do 31 października 2014 roku wynosi:
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 73.887,74 zł
dla zbiorowego odprowadzania ścieków 75.807,39 zł.
Naliczenie podatku od nieruchomości powoduje wzrost ceny odpowiednio:
za dostarczaną wodę 0,30 zł netto za 1 m³
za odprowadzane ścieki 0,70 zł netto za 1m³ .
W związku z powyższym, celem zmniejszenia obciążeń dla odbiorców usług z terenu Gminy Małkinia Górna
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków okresie od 1 listopada
2013 roku do 31 października 2014 roku proponuje się dopłaty we wskazanej w uchwale wysokości tj.:
dopłata do 1 m³ dostarczonej wody – 0,30 zł netto (0,32 zł brutto)
dopłata do 1 m³ odprowadzonych ścieków – 1,80 zł netto (1,94 zł brutto)
Dopłata do dostarczonej wody zniweluje w całości skutki podatku od nieruchomości (0,30 zł do 1 m³),
natomiast dopłata do ścieków zachowuje dopłatę z poprzedniego okresu (1,10 zł do 1 m³) oraz niweluje koszt
podatku od nieruchomości (0,70 zł do 1 m³).
Dla złagodzenia skutków podwyżek taryf projekt uchwały jest uzasadniony.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr inż. Ewa Janik

Id: A3ACAF64-93E6-4A21-A736-33420BB9EB5D. Podpisany

Strona 1

