
          projekt 

    

Uchwała Nr ……………                         

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ………………… 

  

w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 

Michałowice. 
  
Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U 

z 2018 r. poz. 994 ze 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 2018 r. poz. 1152), Rada 

Gminy uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Udziela się dopłaty z budżetu gminy do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla wszystkich 

odbiorców na terenie gminy Michałowice obsługiwanych przez Gminę Michałowice do 1 m3 

odprowadzonych ścieków w wysokościach: 

 

1) w okresie 1-12 miesiąca obowiązywania taryf: 

a) Grupa 1 – dostawcy odprowadzający ścieki komunalne do gminnych urządzeń 

kanalizacyjnych -  2,03 zł netto +VAT, 

b) Grupa 2 – dostawcy odprowadzający ścieki komunalne do gminnych urządzeń 

kanalizacyjnych, których nieruchomości są wyposażone w przydomowe przepompownie 

ścieków zasilane z domowej sieci energetycznej   – 2,21 zł netto +VAT,  

2) w okresie 13-24 miesiąca obowiązywania taryf: 

a) Grupa 1 – dostawcy odprowadzający ścieki komunalne do gminnych urządzeń 

kanalizacyjnych -  2,23 zł netto +VAT, 

b) Grupa 2 – dostawcy odprowadzający ścieki komunalne do gminnych urządzeń 

kanalizacyjnych, których nieruchomości są wyposażone w przydomowe przepompownie 

ścieków zasilane z domowej sieci energetycznej   – 2,41 zł netto +VAT,  

3) w okresie 25-36 miesiąca obowiązywania taryf: 

a) Grupa 1 – dostawcy odprowadzający ścieki komunalne do gminnych urządzeń 

kanalizacyjnych -  2,44 zł netto +VAT, 

b) Grupa 2 – dostawcy odprowadzający ścieki komunalne do gminnych urządzeń 

kanalizacyjnych, których nieruchomości są wyposażone w przydomowe przepompownie 

ścieków zasilane z domowej sieci energetycznej   – 2,62 zł netto +VAT,  

 

§ 2  

Dopłatę udziela się na okres kolejnych 36 miesięcy.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych decyzją nr WA.RET.070.1.254.3.2018 wydaną 

przez  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowice. 
 

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

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) proponuje się podjąć uchwałę 

o dopłacie dla wszystkich taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków. Niniejsza 

uchwała  powinna zostać podjęta w celu złagodzenia społecznych skutków wysokich kosztów 

prowadzenia zbiorowego odprowadzenia ścieków, przekładającego się na wysokość zatwierdzonych 

stawek. Zbilansowanie się kosztów, jest możliwe pod warunkiem zrealizowania odbioru ścieków na 

odpowiednio zaplanowanym poziomie oraz po zastosowaniu dopłaty do 1m3 ścieków 

odprowadzanych przez mieszkańców do gminnej sieci kanalizacyjnej i uwzględnieniu różnicy 

kosztów poniesionych przez obniżenie stawki w budżecie na lata 2018-2021, jak to miało miejsce w 

latach ubiegłych. 

Po uwzględnieniu dopłaty, cena odprowadzenia 1 m3 ścieków przez okres kolejnych 36 miesięcy, 

wyniesie: 

 

Grupa 1 – dostawcy odprowadzający ścieki komunalne do gminnych urządzeń kanalizacyjnych -  

6,50 zł netto +VAT 

Grupa 2 – dostawcy odprowadzający ścieki komunalne do gminnych urządzeń kanalizacyjnych, 

których nieruchomości są wyposażone w przydomowe przepompownie ścieków zasilane z domowej 

sieci energetycznej - 6,32 zł netto +VAT  

 

 

 

 

 

 


