
Uchwala Nr FK. XV.0007.95.2011
Rady Gminy Dpbe Wielkie
z dnia 05 srudnia 201Ir.

E_lpIgEig: stawki dotacji prz edmiotowej z tytulu doplaty dla odbiorc6w uslug
zbiorowego odprowadzania Sciekdw.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. l59l z p6h. zn.) oftz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia
7 czetwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodQ i zbiorowym odprowadzaniu 3ciek6w
(tj.Dz. U. z 2006 r. Nr 123,po2.858 z pd:2n zm.), w zwiqzku2aft.219 ust.l,3 i 4 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t-j. Dz- U. z 2009 roku nr 157, poz.l240 ze
zm./ onz v,t zwiazk]'r z rchwalqzK.Xv.0007.93.20l I Rady Gminy Dqbe Wielkie z dnia 5
grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryff dla zbiorowego zaopatxzenia w wodq oraz
zbiorowego odprowadzania 6ciek6w - Rada Gmiry Dfbe Wielkie uchwala, co nastQpuje:

3 .

2.

l .

s r
Ustala siQ stawki dotacji przedmiotowej dla Zakladu Komunalnego w Dqbem Wielkim
w kwocie netto 1,42 zl do 1m' z t)4ulu doplaty do cen dla odbiorc6w uslug
zbiorowego odprowadzania 6ciek6w (grupa taryfowa gospodarstwa domowe) z terenu
gminy Dqbe Wielkie.

Ustafenie doplaty z ust. I oznacza,2e w/w odbiorcy uslug zbiorowego odprowadzania

Sciekdw uiszczaj4 cenQ w wysokosci netlo 4 ,47 zl zalm3.

Do stawek podanych w ust. I i 2 dolicza siq podatek od towar6w i uslug w

wysokoSci. okreSlonej odrqbnymi przepisami.

s 2

Stawki dotacji przedmiotowej okredlone w $ I obowiqzujq od dnia 0l stycznia 2012 r.

do dnia 31 grudnia 2012 r.

s 3

Wykonanie uchwaly powieza siQ W6jtowi Gminy.

$ 4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia z moc4 obowi4zuj4c4 od dnia 0l stycznia
2012 roku.

PRZEWO



Uzasadnienie

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
grninnym (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. l59l zp6in. zn.) otaz a1t. 24 ust. 6 ustawy z dnia'1 czeflvca 2001 r. o zbiorow;.rn zaopatrzeniu w wodp i zbiorouym odprowadzaniu Sciek6w
(tj.Dz. U. z 2006 r. Nr 723, poz- 858 z p6in. an.), w zwiqzku z art.219 ust.1,3 i 4 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ltj. Dz. U. 22009 roklnr 157, poz.l240 ze
zm./ Rada Gminy jest organem kompetentnym do udzielenia doplaty'prz edmiotowej dla
Zakladu Komunalnego w Dqbem Wielkim.

Zgodnie z art.24 \st.6 ustawy o zbiorowym zaopahzeniu w wodQ i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdw, przedmiotowa doplaia bylaby dotacj{ do jednej z grup taryfowych
zawafych w uchwale w sprawie zatwierdzenia tarlf dla zbiorowego zaopatzenia w wodQ
i zbiorowego odprowadzania Sciek6w na terenie gminy DEbe Wiglkie tj. dla gospodarstw
domowych.

Wysokoii przedmiotowej doplaty do ceny za zbiorowe odprowadzanie Sciek6w w
okrcsie od dnia 01.07.2011r. do 3l.l2.20llt. wynosi dla gospodarstw domowych 1,42 zl
netto do 1 m3, a cena ponoszona przez odbiorc6w 4,47 zl. netto,

Proponuje siQ pozostawienie wysokosci doplaty w 2012 r. na tym samym poziomie,
W pr4padku podjEcia uchwaly na okes od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 t.

bqd4 obowiqzywai stawki dotacji pzedmiotowej z tltulu doplaty dla odbiorc6w uslug
zbiorowego odprowadzania 3ciek6w, okreilone w przedstawionym projekcie uchwaly.


