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Uchwała NrXXXIVI267 12018
Rady Gminy Elbląg
z dnia 17 maja 2018r.

w sprawie: dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2017r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
*1
1. Od dnia 22 maja 2018r. ustala się dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków tj. gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców.
2. Wysokość dopłat dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców, o których jest mowa w ust.1 będzie
wynosić:
-

-

za dostarczonąwodę
za odprowadzanie ścieków

-

-

1,20 złlza m3 netto + obowiązujący VAT
1,60 złl za m3 netto + obowiązujący VAT

1. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Elbląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o w Elblągu, zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie decyzją Nr GD.RET.070/217!D!2018.OF z dnia 23 kwietnia 2018r..wchodząca w życie z dniem 22 maja
2018r. na terenie Gminy Elbląg wynosi:
GOSPODARSTWA DOMOWE
-

-

za dostarczoną wodę
za odprowadzanie ścieków

—

—

626 zł! za m3 brutto (5,80 zł! za m3 netto
7,51 zł! za m3 brutto (695 zł! za m3 netto

+
+

obowiązujący VAT)
obowiązujący VAT)

POZOSTALI ODBIORCY
-

-

za dostarczoną wodę
za odprowadzanie ścieków

—

—

626 zł! za m3 brutto (5,80 zł! za m3 netto

+

obowiązujący VAT)

7,51 zł! za m3 brutto (6,95 zł! za m3 netto + obowiązujący VAT)

2. Ceny usług dla taryfowych grup odbiorców wody wynoszą:
GOSPODARSTWA DOMOWE
-

-

za dostarczoną wodę
za odprowadzanie ścieków

—

—

497 zł! za m3 brutto (460 zł! za m3 netto
5,79 zł! za m3 brutto (5,35 zł! za m3 netto

+

+

obowiązujący VAT)
obowiązujący VAT)

POZOSTALI ODBIORCY
-

-

za dostarczoną wodę
za odprowadzanie ścieków

—

—

626 zł! za m3 brutto (580 zł! za m3 netto
7,51 zł! za m3 brutto (6,95 zł! za m3 netto

+

+

obowiązujący VAT)
obowiązujący VAT)

Taryfy i dopłaty będą obowiązywały w terminie od dnia 22.05.2018r. do dnia 22.05.2019r. włącznie.

1. Dopłaty, o których jest mowa w 1 będą przekazywana Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji Spółce z o.o. eksploatatorowi gminnych sieci wodno-kanalizacyjnych.
-

2. Rozliczenie dopłat będzie następowało kwartalnie na podstawie faktury wystawionej przez Elbląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Elblągu.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZE\1CD\IICZĄcĄ
W

Elbląg

Uzasadnienie
Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz..328 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy może
podjąć uchwałę o dopłacie do jednej, wybranej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodno
kanalizacyjnych.
Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

-

Nr GD.RET.070/217/D/2018.OF

z dnia 23 kwietnia 2018r.. taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
dla Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Elblągu obowiązuje na terminie Gminy
Elbląg od dnia 22 maja 2018r. do dnia 22 maja.2019r.
Zastosowanie dopłat do taryfy stanowi korzystne rozwiązanie pod względem obciążeń budżetów gospodarstw
domowych pozostałych odbiorców.

Ii ĄDĄ

GM

Uchwała Nr XXXV126912018

ELBlĄG

Rady Gminy Elbląg
z dnia 23 maja 2018r.

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2017r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328
z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

W Uchwale Rady Gminy Nr XXXI V//267/2018 z dnia 17 maja 2018r.

I otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dopłaty dla grupy taryfowej gospodarstwa domowe.
-

2. Wysokość dopłat dla gospodarstw domowych, o których jest mowa w ust.1 będzie wynosić:
-

-

za dostarczonąwodę
za odprowadzanie ścieków

-

-

1,20 zł! za m3 netto + obowiązujący VAT
1,60 złl za m3 netto + obowiązujący VAT

Pozostałe zapisy uchwały Rady Gminy Nr XXXI V//267/2018 z dnia 17 maja 2018r. pozostają bez zmian.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PR7E\JflNICZACA
Rady
EIblą
Barbara

Uzasadnienie
Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz..328 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy może
podjąć uchwałę o dopłacie do jednej, wybranej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodno
kanalizacyjnych.
Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

-

Nr GD.RET.070/217/D/2018.OF

z dnia 23 kwietnia 2018r. taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
dla Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Elblągu obowiązuje na terenie
Gminy Elbląg od dnia 22 maja 2018r. do dnia 22 maja.2019r.
Niniejszą uchwalą koryguje się

1 uchwały Rady Gminy Nr XXXI VI/267/2018 z dnia 17 maja 2018r., ponieważ

intencją Wójta Gminy Elbląg było stosowanie dopłat tylko do gospodarstw domowych.
Ponadto w dotychczasowym brzmieniu uchwały zachodzi niezgodność pomiędzy 1 a 2 ust 2.
Wójt Gminy Elbląg wnosi o podjęcie uchwały.

