
UCHWAŁA Nr XI/105/2019 
RADY GMINY W CZERNIKOWIE

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zmn.) 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 z późn. zmn.)

uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.. dla wszystkich 
odbiorców w wysokości:

0,40 zł brutto za jeden metr sześcienny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę,
0,45 zł brutto za jeden metr sześcienny ścieków komunalnych odprowadzanych do 
urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2. 1. Dopłaty o których mowa w § 1, przekazywane będą Gminnemu Zakładowi 
Komunalnemu w Czernikowie na podstawie udokumentowanych zestawień ilości dostarczonej 
wody i odprowadzonych ścieków, potwierdzonych wystawioną notą.
2. Rozliczenie całości przekazanych dopłat nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni po zakończeniu 
roku budżetowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy



Uzasadnienie

Na podstawie przepisu art. 24 pkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz.1437 z późn. zmn.), Rada Gminy 

może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup 

odbiorców usług.

Dopłata do m3 dostarczonej wody i odprowadzania ścieków podyktowana jest wzrostem 

kosztów bieżących utrzymania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, w szczególności 

zwiększenia zużycia ilości energii elektrycznej.

Dopłata ma na celu zmniejszenie różnicy między kosztem rzeczywistym, a ceną sprzedaży 

usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


