
UCHWAŁA NR XXVIII/33/20 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI 

z dnia 13 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowej Słupi Nr XI/43/19 z dnia 30.05.2019 roku w sprawie 
ustalenia  dopłat z budżetu gminy do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie 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. W uchwale Rady Miejskiej w Nowej Słupi Nr  XI/43/19 z dnia 30.05.2019 roku w sprawie ustalenia 
dopłat z budżetu gminy do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Nowa Słupia wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dopłatę z budżetu gminy do taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę w kwocie 3,45zł brutto do każdego 1 m³ dostarczonej odbiorcom na terenie Gminy 
Nowa Słupia dla odbiorców pozostałych.” 

2) § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: ‘Ustala się dopłatę z budżetu gminy dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków  kwocie 6,12zł brutto do każdego  1 m³ ścieków odprowadzonych od odbiorców 
z terenu Gminy Nowa Słupia dla pozostałych odbiorców. 

§ 2. Dopłaty, w wysokości o której mowa w §1 obowiązywać będą przy rozliczeniu faktur wystawionych 
w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 27 czerwca 2020 r. 

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

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Piasecki 
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Uzasadnienie

Zgodnie z 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 obowiązujących na terenie Gminy Nowa Słupia. Ogłoszenie
w dniu 20 marca 2020r. stanu epidemii w Polsce, będącego następstwem rosnącej liczby ludzi chorych na
Covid-19, wiąże się z dużymi skutkami finansowymi odczuwalnymi przez przedsiębiorców prowadzących
działalność na terenie gminy Nowa Słupia.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest znaczne obniżenie obciążeń finansowych ponoszonych przez
przedsiębiorców z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z projektem uchwały dopłaty będą obowiązywały od 1 kwietnia 2020 r. do
27 czerwca 2020 r.

Biorąc pod uwagę wielkość sprzedaży wody i ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego szacuje
się, że wprowadzenie dopłat na w/w okres będzie wymagało przeznaczenia środków
z budżetu gminy Nowa Słupia w wysokości 30.000,00zł.

Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Nowej Słupi w sprawie dopłat do ceny za wodę
i odprowadzanie ścieków będzie stanowiło istotną pomoc dla wszystkich podmiotów działających na terenie
Gminy Nowa Słupia w tym trudnym okresie spowodowanym epidemią koronawirusa.
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