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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
obszarze Gminy Małkinia Górna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r poz. 1437 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dopłatę z budżetu gminy dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków do taryf dla Grupy I odbiorców usług, tj. gospodarstw 
domowych, jednostek oświaty, ochrony zdrowia oraz urzędów administracji publicznej w następującej wysokości 
brutto: 

1) 0,06 złotych do 1 m3 wody do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 

2) 0,83 złotych do 1m3 ścieków do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków.  

§ 2. Dopłata określona w § 1 przekazywana będzie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Małkini Górnej na podstawie udokumentowanych zestawień ilości dostarczonej wody oraz 
odprowadzonych ścieków. 

§ 3. Dopłata, o której mowa w §1, obowiązuje w okresie od 1 listopada 2020 r. do 22 maja 2021 r. 

§ 4. Źródłem pokrycia zobowiązań będą środki finansowe z budżetu Gminy Małkinia Górna.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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Uzasadnienie

Na podstawie przepisu art. 24 pkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz.1437 z późn. zmn.), Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej,
wybranej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłata do m3 dostarczonej wody i odprowadzania
ścieków podyktowana jest wzrostem kosztów bieżących utrzymania infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej, w szczególności zwiększenia zużycia ilości energii elektrycznej. Dopłata ma na celu
zmniejszenie różnicy między kosztem rzeczywistym, a ceną sprzedaży usług dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.

Dopłata do taryf będzie naliczana od ceny wody i ścieków zatwierdzonej decyzją Wód Polskich z dnia
24 kwietnia 2018 roku o numerze LU.RET.070.1.62.2018.PW. Ponieważ decyzja zatwierdzająca taryfy wydana
jest na okres 3 lat z upływem terminu 22 maja 2021 roku.

Proponowana wysokość dopłaty do dostarczonej wody w wysokości 0,06 zł i odprowadzonych ścieków
w wysokości 0,83 zł wynika z faktu, iż cena wody i ścieków dla odbiorców taryfowych Grupy I  nie uległa
zmianie. W okresie od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Gmina Małkinia Górna dopłaciła z budżetu
do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków 90 818,22 zł.
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