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Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) 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 ze zmianami) 
Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się dopłatę z budżetu Gminy do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla wszystkich 
odbiorców obsługiwanych przez Gminę Michałowice - Grupa 1 odbiorców usług, w wysokości: 

1) w okresie 1-12 miesiąca obowiązywania taryf -  1,00 zł netto +VAT do ceny 1m3 
odprowadzanych ścieków, 

2) w okresie 13-24 miesiąca obowiązywania taryf -  1,01 zł netto +VAT do ceny 1m3 
odprowadzanych ścieków, 

3) w okresie 25-36 miesiąca obowiązywania taryf -  1,02 zł netto +VAT do ceny 1m3 
odprowadzanych ścieków. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Michałowice zatwierdzonych decyzją nr 
WA.RZT.70.341.2021/10 z dnia 01 lipca 2022 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
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Uzasadnienie 

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 2020 r., poz. 2028.) proponuje się podjąć uchwałę 
o dopłacie dla taryfowej grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków. Niniejsza uchwała  
powinna zostać podjęta w celu złagodzenia społecznych skutków wysokich kosztów prowadzenia 
zbiorowego odprowadzania 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 2022-2025, jak to miało miejsce w latach 
ubiegłych.  

Po uwzględnieniu dopłaty, cena odprowadzania 1 m3 ścieków przez okres kolejnych 36 miesięcy, 
wyniesie:  

Grupa 1 – 8,10 zł netto +VAT 
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