UCHWAŁA IV/35/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) oraz na
podstawie art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1523)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dopłatę dla niżej wymienionych grup taryfowych z zakresu zbiorowego odprowadzenia
ścieków w wysokości:
1. Grupa 1 gospodarstwa domowe/odbiorcy indywidualni - brutto 1,00 zł/m3 (tj. 0,93 zł netto + 8%
VAT),
2. Grupa 2 pozostali odbiorcy (użyteczność publiczna, przemysł, handel, usługi) - brutto 0,00 zł/m3
(tj. 0,00 zł netto + 8%VAT).
§ 2. Dopłata pokryta będzie z dochodów własnych budżetu gminy.
§ 3. Sposób rozliczenia dopłaty zostanie określony w odrębnej umowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
Zgodnie z zapisami art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) Rada gminy może podjąć uchwałę o
dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina
przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Dotychczas stawki dopłat były corocznie
ustalane wraz z zatwierdzeniem taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków, jednak od roku 2018 taryfy zatwierdzane są przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej. Wobec powyższych okoliczności oraz faktu, iż poprzednia stawka dopłaty przestała obowiązywać z
dniem 01 stycznia 2019 r. należy podjąc odrębną uchwałę na podstawie art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1523),
ustalającą wysokość dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków, z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2019 r.
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