
UCHWAŁA NR XXIV/157/13 

                                                   RADY GMINY PĘCŁAW 

                                                   z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

 

w sprawie udzielenia dopłaty do ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w   

                  okresie od 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku 

 

 

                                                           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. 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 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje: 

  

§1.1. Udziela się dopłaty do taryf określonych w Uchwale Nr XXIV/156/13 Rady Gminy                     

bbbgPęcław z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego   

mmmzaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców 

mmm wody, w wysokości: 

- 1,58 zł netto (co stanowi kwotę 1,71 zł brutto) do 1 m
3
 wody 

- 3,35 zł netto (co stanowi kwotę 3,62 zł brutto) do 1 m
3
 ścieków wprowadzanych do 

urządzeń kanalizacyjnych 

- 3,35 zł netto (co stanowi kwotę 3,62 zł brutto) do 1 m
3
 ścieków dowożonych na 

oczyszczalnię 

 

2. Opłata za wodę, ścieki wprowadzane  do urządzeń kanalizacyjnych gminy Pęcław 

oraz ścieki dowożone na oczyszczalnię, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa  

w ust. 1 wynosi: 

- 3,70 zł netto (co stanowi kwotę 4,00 zł brutto) do 1 m
3
 wody 

- 3,89 zł netto (co stanowi kwotę 4,20 zł brutto) do 1 m
3
 ścieków wprowadzanych do 

urządzeń kanalizacyjnych 

- 3,89 zł netto ( co stanowi kwotę 4,20 zł brutto) do 1 m
3
 ścieków dowożonych na 

oczyszczalnię 

 

 

§2. Dopłaty przyznaje się na okres od 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku. 

 

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy    mm 

ogłoszeń urzędu gminy. 

 

 

 

 
                                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                             /-/ Aleksander Wojciechowski 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

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

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 

Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich 

taryfowych grup odbiorców usług. 

 W celu złagodzenia skutków wzrostu cen zaopatrzenia w wodę i ceny za 

odprowadzanie ścieków Wójt Gminy Pęcław proponuje dopłatę wysokości: 

- 1,58 zł netto (co stanowi kwotę 1,71 zł brutto) do 1 m
3
 wody; 

- 3,35 zł netto (co stanowi kwotę 3,62 zł brutto) do 1 m
3
 ścieków wprowadzanych do 

urządzeń kanalizacyjnych; 

- 3,35 zł netto (co stanowi kwotę 3,62 zł brutto) do 1 m
3
 ścieków dowożonych na 

oczyszczalnię. 

 

Proponuje się dopłaty na okres od 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku. 

 

 


