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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Gminy Małkinia 
Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dopłatę z budżetu gminy w wysokości 0,06 złotych brutto do 1 m3 wody, dla taryfy zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę zatwierdzonej przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla 
Grupy I. 

§ 2. Ustala się dopłatę z budżetu gminy w wysokości 0,06 złotych brutto do 1 m3 wody, dla taryfy zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę zatwierdzonej przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla 
Grupy II. 

§ 3. Ustala się dopłatę z budżetu gminy w wysokości 0,83 złotych brutto do 1 m3 ścieków, dla taryfy 
zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie dla Grupy I. 

§ 4. Dopłaty określone w § 1, § 2 i § 3 przekazywane będą Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej na podstawie udokumentowanych zestawień ilości dostarczonej wody 
oraz odprowadzonych ścieków sporządzonych w oparciu o wystawione faktury VAT. 

§ 5. Dopłaty, o których mowa w §1, § 2 i § 3 obowiązują w okresie do 29 kwietnia 2024 r. 

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.
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Uzasadnienie 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie decyzją nr LU.RZT.70.40.2021.DR z dnia 31.03.2021 r.  zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Małkinia Górna na okres 3 lat. Taryfowe stawki 
opłat zostały tak skalkulowane, aby zapewnić pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym amortyzacji, podatków i opłat niezależnych od Spółki. 

Dopłata do ustalonej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmie Grupę I Odbiorcy rozliczani za ilość 
dostarczonej wody ustalona w oparciu o wskazania wodomierza głównego : 

- właściciele zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości; 

- woda przeznaczona do spożycia na cele gospodarstwa domowego; 

- odbiorcy w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, lokalach mieszkaniowych, indywidualnych 
gospodarstwach rolnych i podobnych; 

- jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, ośrodki sportowe urzędy  administracji publicznej; 

- woda zużyta na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

Dopłata do ustalonej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmie  Grupę II Odbiorcy rozliczani za ilość 
dostarczonej wody ustalona w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz podlicznika do pomiaru wody 
bezpowrotnie zużytej : 

- właściciele zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości; 

- woda przeznaczona do spożycia na cele gospodarstwa domowego; 

- odbiorcy w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, lokalach mieszkaniowych, indywidualnych 
gospodarstwach rolnych i podobnych; 

- jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, ośrodki sportowe urzędy administracji publicznej. 

Dopłata do ustalonej taryfy dla  zbiorowego odprowadzania ścieków  obejmie  Grupę I Odbiorcy rozliczani 
za ilość odprowadzanych ścieków ustalona w oparciu o ilość zużytej wody na podstawie  wskazania 
wodomierza: 

- właściciele zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości; 

- woda przeznaczona do spożycia na cele gospodarstwa domowego; 

- odbiorcy w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, lokalach mieszkaniowych, indywidualnych 
gospodarstwach rolnych i podobnych; 

- jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, ośrodki sportowe urzędy administracji publicznej.
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