UCHWAŁA NR XXX/167/2018
RADY GMINY MIELESZYN
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy
Mieleszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.1)) oraz art. 24 ust. 6
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Mieleszyn na okres od 1 miesiąca do
12 miesiąca, począwszy od dnia obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania
ścieków zatwierdzonej decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr PO.RET.070.480.2.2018.KS
z dnia 14 czerwca 2018 r., a której projekt zawarty został we wniosku Zakładu Usług
Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. w Przysiece jako przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego z dnia 9 marca 2018 r. uzupełnionego dnia 1 czerwca
2018 r. w następującej wysokości:
1) do 1m3 ścieków komunalnych wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej w
wysokości 3,10 zł (słownie: trzy złote 10/100) plus podatek VAT do zatwierdzonej
taryfy za doprowadzone ścieki,
2) do 1 m3 do ścieków komunalnych dowożonych do zlewni oczyszczalni ścieków w
Przysiece w wysokości 3,80 zł (słownie: trzy złote 80/100) plus podatek VAT do
zatwierdzonej taryfy za doprowadzone ścieki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXX/167/2018
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 27 czerwca 2018 r.
Stosownie do zapisu art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich
taryfowych grup odbiorców usług, a dopłata ta jest przekazywana przez gminę
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, którym jest Zakład Usług Komunalnych i
Rolniczych Spółka z o.o. z siedzibą w Przysiece wnioskiem z dnia 9 marca 2018 r.
wystąpiło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wniosek po uzupełnieniu w
dniu 1 czerwca 2018 r. i po dokonaniu oceny pod względem zgodności spełnił określone
przepisami prawa wymagania formalne, w tym zawierał projekt taryf dla zbiorowego
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mieleszyn na
okres 3 lat. W projekcie tym wyszczególniono jedną grupę taryfowych odbiorców usług
zbiorowego zaopatrzenia wodę i dla wszystkich odbiorców w zakresie usług zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Na okres obowiązywania przedmiotowej taryfy tj. okres trzech lat ustalona została wielkość
cen i stawek opłat w ten sposób, że stawki te zróżnicowane zostały w zależności od okresu
jej obowiązywania tj. od 1 miesiąca do 12 miesiąca, od 13 miesiąca do 24 miesiąca oraz od
25 miesiąca do 36 miesiąca.
Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej
w Poznaniu Nr PO.RET.O70.480.2.2018.KS z dnia 14 czerwca 2018 r. zatwierdzono
„Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy Mieleszyn". Decyzja ta doręczona została do Urzędu Gminy w Mieleszynie
w dniu 18 czerwca 2018 r.
W wykonaniu zapisu art. 24 ust. 6 ustawy powołanej na wstępie niniejszego uzasadnienia,
Rada Gminy Mieleszyn postanowiła o ustaleniu wysokości dopłaty dla wszystkich
odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mieleszyn na okres
od 1 miesiąca do 12 miesiąca obowiązywania zatwierdzonej taryfy.
Tak więc podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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