
UCHWAŁA NR XLII/337/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia dopłat do cen za 1 m3 dostarczanej wody i 1m3 odprowadzanych ścieków dla 
gospodarstw domowych na terenie Gminy Drezdenko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj Dz. U. z 2013 r.  
poz. 594 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dopłaty z budżetu Gminy Drezdenko do cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Drezdenko w następującej wysokości: 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie (brutto)
z budżetu Gminy do  1m3 

1 m3 dostarczanej wody 0,31 złGrupa 1 (gospodarstwa 
domowe) 1 m3 odprowadzanych ścieków 0,41 zł

2. Dopłata wymieniona w ust. 1 obowiązywać będzie  od 01 stycznia 2014r. do dnia 31 maja 2014r. w trakcie 
obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 2. Dopłata o której mowa w § 1. ust. 1 będzie przekazywana na konto Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drezdenku po przedłożeniu faktury VAT za faktycznie dostarczoną 
wodę i odprowadzone ścieki miesięcznie z dołu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. 

§ 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drezdenku otrzymujące dopłatę 
o której mowa w § 1. ust. 1 jest zobowiązane prowadzić ewidencję księgową (ilościowo – wartościową) w sposób 
umożliwiający określenie ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków od gospodarstw domowych. 

§ 4. Zasady rozliczania dopłat określi umowa. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) w dniu 22 marca 2013 r. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drezdenku złożyło wniosek 
o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 
01czerwca 2013 r. do  31 maja 2014 r. Przedłożone taryfy zostały sprawdzone pod kątem zgodności ich 
opracowania z przepisami ustawy, dokonano również weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług. 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że taryfy opracowano zgodnie z wytycznymi 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886). Nowe taryfy przewidują łączny wzrost ceny za 
1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków w wysokości 1,35 zł. Mając na uwadze sytuację społeczno-
ekonomiczną mieszkańców Gminy Drezdenko i ochronę ich interesów, postanowiono częściowo odciążyć 
gospodarstwa domowe w opłatach poprzez ustalenie dopłat do cen uiszczanych przez mieszkańców 
w wysokości 0,72 zł. łącznie za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. W budżecie Gminy na 
2014 rok należy zabezpieczyć kwotę 122.500,00 zł na dopłaty dla mieszkańców. Kwota ta wynika 
z przewidywanej (na podstawie sprzedaży w 2013 r.) ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dla 
gospodarstw domowych. 

Średnia miesięczna ilość Dopłata (brutto) z budżetu 
Gminy do 1m3

Wynik za 5 miesięcy 
(zgodnie z § 2 uchwały)

wody dostarczanej do 
gospodarstw domowych – 
42.000 m3 

0,31 zł 65.100,00

odprowadzonych ścieków–  
28.000 m3 

0,41zł 57.400,00
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