
UCHWAŁA NR VIII/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Na podstawie 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co 
następuje:

§ 1. 

Uchwala się dopłatę dla następujących odbiorców wody z terenu Gminy Kałuszyn wg taryfy zatwierdzonej decyzją 
WA.RET.070.1.420.4.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 10 sierpnia 
2018 r.:

a) gospodarstwa domowe w wysokości 0,35 zł brutto za każdy 1 m3 wody.

§ 2. 

1. Dopłata o której mowa w § 1 przekazywana będzie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie po 
przedłożeniu przez Zakład faktury za faktycznie dostarczoną wodę w dwu i trzy miesięcznych okresach 
rozliczeniowych.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie pobiera opłaty za zaopatrzenie w wodę od odbiorców wody objętych 
dopłatą w wysokości pomniejszonej o stawkę dopłat.

§ 3. 

Źródłem pokrycia zobowiązań będą środki finansowe z budżetu Gminy Kałuszyn.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr XLII/288/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dopłat 
do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogusław Michalczyk
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Uzasadnienie

Decyzją WA.RET.070.1.420.4.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2018 r. zatwierdzono taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kałuszyn.

Zgodnie z 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), Rada Miejska może podjąć uchwałę o dopłacie dla
jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbioru usług.

Lp
Taryfowa
grupa
odbiorców
usług

Rodzaj cen i
stawek opłat

Ceny i stawki netto Stawka
podatku VAT

Ceny i stawki
brutto

1.
Gospodarstwa
domowe

-cena wody [zł/m3] 2,72 8 % 2,94
- stawka opłaty
abonamentowej [zł/m-
c/WG]

2,55 8 % 2,75

2.
OSP i CP -cena wody [zł/m3] 2,99 8 % 3,23

-stawka opłaty
abonamentowej [zł/m-
c/WG]

2,55 8 % 2,75

3.
Pozostali
odbiorcy

-cena wody [zł/m3] 2,95 8 % 3,19
-stawka opłaty
abonamentowej [zł/m-
c/WG]

2,55 8 % 2,75

W celu zmniejszenia skutków wzrostu cen wody wynikajacej z Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, proponuje się podjęcie uchwały o dopłacie do ceny brutto 1 m3 wody
dostarczanej z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miasta i gminy
Kałuszyn.

W związku z powyzszym proponuje się udzielić dopłaty dla grupy taryfowych odbiorców usług tj. dla
gospodarstw domowych w wysokości:

Lp
Taryfowa grupa
odbiorców
usług

Rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Dopłata do 1m3
brutto

1.
Gospodarstwa
domowe

-cena wody [zł/m3] 2,72+8%VAT=
2,94 0,35

2.
OSP i odbiorcy
celu publicznego

-cena wody [zł/m3] 2,99+8%VAT=
3,23

-

3.
Pozostali
odbiorcy

-cena wody [zł/m3] 2,95+8%VAT=
3,19

-
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