Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2021 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. 2021 r.
poz. 1372) 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny dostarczonej wody, na okres od dnia
01.10.2021 r. do dnia 30.09.2022 r., dla następujących taryfowych grup odbiorców:
1) 1 - w wysokości 1,34 zł do 1 m³;
2) 2 - w wysokości 0,79 zł do 1 m³;
3) 3 - w wysokości 0 zł do 1 m³.
2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków, na okres
od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2022 r., dla następujących taryfowych grup odbiorców:
1) 1 - w wysokości 5,00 zł do 1 m³;
2) 2 - w wysokości 4,90 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 października 2022 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. Traci moc 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.
§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 października 2021 roku.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Stara Biała
z dnia .................... 2021 r.

Lp.

Zaopatrzenie w
wodę

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1.

Grupa 1

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno –bytowe
np. gospodarstwa domowe, budynki wielorodzinne i jednorodzinne, dom
pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, urząd, 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 w
okresie 2 miesięcznym.

2.

Grupa 2

Odbiorcy zakupujący wodę na potrzeby produkcji lub przemysłu (np.
myjnie, produkcja i obróbka elementów metalowych itp.) Rozliczani na
podstawie wskazań wodomierza głównego w okresie 2 miesięcznym.

3.

Grupa 3

Gmina Stara Biała w zakresie wody wykorzystywanej na cele
przeciwpożarowe przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej
i Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozliczanie według informacji składanej
przez właściwe jednostki, w okresach 4 miesięcznych.

Lp.

Odprowadzanie
ścieków

1.

2.

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

Grupa 1

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe. Odbiorcy rozliczani za ilość
odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody
ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku
gdy nieruchomość wyposażona jest w wodomierz dodatkowy, ilość
odprowadzonych ścieków pomniejszona jest o wodę bezpowrotnie
zużytą, określoną na podstawie wskazań tego wodomierza, w okresie 2
miesięcznym

Grupa 2

Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe. Rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza głównego, a w przypadku gdy nieruchomość
wyposażona jest w wodomierz dodatkowy, ilość odprowadzonych
ścieków pomniejszona jest o wodę bezpowrotnie zużytą, określoną na
podstawie wskazań tego wodomierza, w okresie 2 miesięcznym.
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UZASADNIENIE

Decyzją nr WA.RZT.70.233.2021/4 z dnia 03.09.2021 r. wydaną przez Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stara Biała. W dniu
1 października 2021 roku zaczną obowiązywać ceny wody i ścieków za okres
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w następującej wysokości:

Woda
Cena taryfowa obowiązująca
Grupy
w okresie od 1 do 12
taryfowe
miesiąca obowiązywania
nowej taryfy
grupa 1
grupa 2
grupa 3

5,09
5,34
5,23

Wysokość dopłaty z
Cena dla odbiorców po
budżetu Gminy Stara
uwzględnieniu dopłaty
Biała dla odbiorców
z budżetu Gminy Stara
usług zbiorowego
Biała
zaopatrzenia w wodę
1,34
3,75
0,79
4,55
0,00
5,23

Ścieki
Cena taryfowa obowiązująca
Grupy
w okresie od 1 do 12
taryfowe
miesiąca obowiązywania
nowej taryfy
grupa 1
grupa 2

11,00
11,55

Wysokość dopłaty z
budżetu Gminy Stara
Biała dla odbiorców
usług zbiorowego
odprowadzania ścieków
5,00
4,90

Cena dla odbiorców po
uwzględnieniu dopłaty
z budżetu Gminy Stara
Biała
6,00
6,65

Zgodnie z art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej,
wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.
W związku z powyższym Rada Gminy podejmuje uchwałę o dopłacie z budżetu gminy do ceny
taryfowej zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Wysokość dopłaty i cena dla
odbiorców przedstawione zostały w powyższych tabelach.
W roku 2020 oraz od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2022 r. porównanie wysokości dopłaty
z budżetu Gminy Stara Biała przedstawia się następująco:
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Wysokość dopłaty w roku 2020
GRUPA
TARYFOWA

WARTOŚĆ NETTO
DOPŁATY
212 915,56
2 432,16
1 007 017,71
56 488,68
113 891,67
1 605,10
146 281,78
6 507,90
1 278 854,11
268 286,45
1 547 140,56

ILOŚĆ m3

W1
W2
W3
W4
S1
S2
S3
S4
RAZEM WODA
RAZEM ŚCIEKI

320 237
17 475
201 061
12 014
56 717
820
160 646
11 463
550 787
229 646
RAZEM

Proponowana wysokość dopłaty za okres 01.10.2021 - 30.09.2022

GRUPA
TARYFOWA
1 Woda
2 Woda
3 Woda
1 Ścieki
2 Ścieki
RAZEM WODA
RAZEM ŚCIEKI

ILOŚĆ m3
525 373
33 712
195
241 371
14 279
559 280
255 650
RAZEM
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STAWKA
DOPŁATY
1,34
0,79
0,00
5,00
4,90
-

WARTOŚĆ NETTO
DOPŁATY
703 999,82
26 632,48
0,00
1 206 855,00
69 967,10
730 632,30
1 276 822,10
2 007 454,40
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