Elektronicznie podpisany przez:

Małgorzata Edyta Lewandowska; Przewodnicząca Ra
dnia 24 września 2020 r.

UCHWAŁA NR 156/XVII/20
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
713) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 495 oraz z 2020 r. poz. 284) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny dostarczonej wody dla następujących
taryfowych grup odbiorców:
1) 1 - w wysokości 0,59 zł do 1 m3;
2) 3 - w wysokości 5,00 zł do 1 m3;
3) 4 - w wysokości 4,62 zł do 1 m3.
2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków dla
następujących taryfowych grup odbiorców:
1) 1 - w wysokości 1,87 zł do 1 m3;
2) 2 - w wysokości 1,50 zł do 1 m3;
3) 3 - w wysokości 0,71 zł do 1 m3.
3. Dopłaty określone w ust. 1 i 2 będą powiększone o podatek VAT.
4. Charakterystyka grup odbiorców usług stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. 1. Dopłata, o której mowa w § 1, przekazywana będzie z budżetu Gminy Stara Biała spółce Gospodarka
Komunalna „Stara Biała ” Sp. z o. o. z siedzibą w Białej, 09- 411 Biała, ul. Andrzeja Kmicica 33, w okresach
miesięcznych na podstawie wystawionej przez spółkę faktury VAT.
2. Rozliczenie całości przekazanych dopłat nastąpi w terminie do 15 listopada 2021 r.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Stara Biała do przekazania niniejszej uchwały Gospodarce Komunalnej
„Stara Biała” Sp. z o.o.
§ 5. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. ogłasza dopłatę w swojej siedzibie, na swojej stronie
internetowej i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Stara Biała w terminie 7 dni od podjęcia Uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, z mocą od dnia 17 października 2020 r. do dnia 16 października 2021 r.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska
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Załącznik do uchwały Nr 156/XVII/20
Rady Gminy Stara Biała
z dnia 24 września 2020 r.
Charakterystyka grupy odbiorców usług:

Woda produkowana przez Spółkę w SUW: Biała, Kobierniki i Stare Proboszczewice

1.

2.

3.

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno – bytowe np.
gospodarstwa domowe, budynki wielorodzinne, placówki społeczno – wychowawcze,
sklepy, hotele, zakłady usługowe, usługi transportowe, instytucje i zakłady nie używający
wody do celów przemysłowych i produkcyjnych. Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej
wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego Grupa 1
określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody.

Odbiorcy zakupujący wodę na potrzeby produkcji lub przemysłu oraz woda do celów
Grupa 2 przeciwpożarowych.
Woda zakupiona przez Spółkę.
Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno – bytowe np.
gospodarstwa domowe, budynki wielorodzinne, placówki społeczno – wychowawcze,
sklepy, hotele, zakłady usługowe, usługi transportowe, instytucje i zakłady nie używający
wody do celów przemysłowych i produkcyjnych. Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej
wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza własnego Grupa 3
określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody.

4.

Odbiorcy zakupujący wodę na potrzeby produkcji lub przemysłu oraz woda do celów
Grupa 4 przeciwpożarowych.

1.

Ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach
Odbiorcy, którzy pobierają wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno –
bytowe. Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu
o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, urządzenia
Grupa 1 pomiarowego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

2.

Grupa 2 Odbiorcy usług pobierający wodę do celów produkcyjnych, przemysłowych i innych.
Ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków, która nie jest własnością Spółki

Id: 78B91E24-BEC3-41E8-BC0B-12036911882C. Podpisany

Strona 1

3.

4.

Odbiorcy, którzy pobierają wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno –
bytowe. Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu
o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, urządzenia
Grupa 3
pomiarowego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Grupa 4 Odbiorcy usług pobierający wodę do celów produkcyjnych, przemysłowych i innych.
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