
UCHWAŁA NR XXXI/41/20 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz., 713), 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 2019 r., poz. 1437, zm.) Rada Miejska 
w  Nowej Słupi uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwala się dopłaty w kwocie 2,31 zł brutto do 1 m³ dostarczonej wody dla gospodarstw 
domowych i na cele przeciwpożarowe. 

2. Uchwala się dopłaty w kwocie 1,40 zł brutto do 1 m³ dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców. 

3. W kwocie dopłat określonych w ust. 1 i 2 wliczony jest należny podatek VAT. 

§ 2. 1.  Uchwala się dopłaty w kwocie 5,93 zł brutto do 1 m³ ścieków odprowadzonych z gospodarstw 
domowych do kanalizacji zbiorczej. 

2. Uchwala się dopłaty w kwocie 3,19  zł brutto do 1 m³ ścieków odprowadzonych od pozostałych 
odbiorców do kanalizacji zbiorczej. 

3. W kwocie dopłat określonych w ust. 1 i 2 wliczony jest należny podatek VAT. 

§ 3. Dopłaty, o których mowa w § 1, § 2  mają zastosowanie do taryfy zatwierdzonej decyzją Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 06.06.2018 r. znak: 
WA.RET. 070.1.202.3.2018  i wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2020 r oraz obowiązują do dnia 
27 czerwca 2021 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i  Gminy  Nowa Słupia. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Piasecki 
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Uzasadnienie

Według art. 24 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej lub
wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Taryfową grupę odbiorców usług, zgodnie
z art. 2 pkt 13 w/w ustawy, stanowią odbiorcy wyodrębnieni na podstawie charakterystyki zużycia wody lub
odprowadzonych ścieków, warunków zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także
na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Ustalenie zaproponowanej w taryfach stawki byłoby
zbyt dużym obciążeniem dla mieszkańców gminy, zatem propozycja dopłaty z budżetu gminy do 1 m³
dostarczonej wody oraz do 1 m³ odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych
odbiorców jest uzasadniona ochroną odbiorców przed nadmiernym obciążeniem.

Zgodnie z zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie
w Warszawie znak: WA.RET.070.1.202.3.2018 z dnia 06.06.2018 r., taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków cena za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych i pozostałych
odbiorców w okresie od 25  do 36  miesiąca obowiązywania nowej taryfy przedstawia się następująco:

Lp Wyszczególnienie Taryfa Taryfa Taryfa Taryfa
Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen
i stawek opłat
przed dopłatą

(netto)

Wielkość cen
i stawek opłat
przed dopłatą

(brutto)

Wielkość cen
i stawek opłat
po dopłacie
(brutto)

1 Gospodarstwa domowe - Cena wody za jeden m3 5,00 zł 5,40 zł 3,09 zł

- stawka miesięcznej
opłaty abonamentowej

2,45 zł 2,65 zł 2,65 zł

2 Pozostali odbiorcy - Cena wody za jeden m3

5,10 zł 5,51 zł 4,11 zł

- stawka miesięcznej opłaty
abonamentowej

2,65 zł 2,86 zł 2,86 zł

3 Gospodarstwa domowe - Cena ścieków za jeden m3

8,18 zł 8,83 zł 2,90 zł

4 Pozostali odbiorcy - Cena ścieków za jeden m3

8,22 zł

8,88 zł

5,69 zł

W związku z powyższym Rada Miejska może obniżyć zaproponowaną cenę wody i ścieków, ustalając
dopłaty które stanowią podstawę do naliczenia opłat wody i ścieków dla mieszkańców gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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