
• Uchwała Nr VUI /60/2019

Rady Gminy Elbląg

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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 jednohty

Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ftekstjednolity Dz. U. z 201 Br. poz. 1152 z póżnzm), Rada Gminy uchwalą

co następuje

1. Od dnia 23 maja 2019r. ustata się dopłaty do taryfowej grupy odbiorców—gospodarstwa domowe.

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

— za zaopatrzenie w wodę — 120 zł! za m3 netto + obowiązujay VAT

— za odprowadzanie ścieków — 1,60 zt/ za m3 netto + obowiązujący VAT

3. Ceny usług dla taryfowych grup odbiorców wody wynoszą:

1) Gospodarstwa dómowe

— za zaopatrzenie w wodę — 4,70 zł! za m3 netto + obowiązujący VAT (5,08 zł! za m3 brutto)

— za odprowadzanie ścieków 5,35 zł! za m3 netto + obowiązujy VAT (5,78 zł! za m3 brutto)

2) Pozostali odbiorcy

— za zaopatrzenie w wodę — 5,90 zł! za m3 netto + obowiązujący VAT (6,37 zł! za m3 brutto)

— za odprowadzanie ścieków — 6,95 zł] za m3 netto + obowiązujy VAT (7,51 zł! za m3 brutto)

Dopłaty będąobowiązywały w terminie od dnia 23.05.2019r. do dnia 21.05.2020r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbk)rowe 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.07W217/D!2018.OF z dnia 23 kwietnia 2018r. wchodząca w życie z dniem 22 maja

201 Br. na terenie Gminy Elbląg wynosi:



1) Gospodarstwa domowe

— za dostarczoną wodę — 6,37 zł! za m3 brutto (5,90 zł! za m3 netto + obowiązujący VAT)

za odprowadzanie ścieków — 751 zł! za m3 brutto (6,95 zł! za m3 netto + obowiązujący VAT)

2) Pozostali odbiorcy

— za dostarczoną wodę — 6,37 zł! za m3 brutto (5,90 zł! za m3 netto + obowiązujący VAT)

— za odprowadzanie ścieków — 751 zł! za m3 brutto (695 zł/ za m3 netto + obowiązujy VAT)

„L Dopłaty, o których jest mowa w 1 będą przekazywane Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów

I Kanalizacji Spółce z 0,0, - ekploatatorowi gminnych sieci wodnokanalizacyjnych.

2. Rozliczenie dc)płat będzie następowało co miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez Elbląskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Spółka z o.o. w Elblągu.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Rady



Uzasadnienie

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz..1152) Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie

do jednej, wybranej lub wszystkich taryfowych gwp 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 cIek6w

dla ElbląskiegoPrzedsiębiOtstWa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Elblągu obowiązuje na terenie

Gminy Elbląg od dnia 22 maja 2018r. na okres 3 lat.

Zastosowanie dopłat do taryfy stanowi korzystne rozwiązanie pod względem obciążeń budżetów gospodarstw

domowych. .


