
UCHWAŁA NR XVIII/124/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie udzielenia dopłaty do ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorców 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Świebodzice

Na podstawie 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.) oraz 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) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Ustala się w okresie od 30 października 2019 r. do 30 października 2022 r. dopłatę do ceny 1 m3  
dostarczonej wody oraz do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla grup taryfowych zaopatrywanych 
w wodę oraz odprowadzających ścieki - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zdzisław Pantal
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1. Ustala się dopłatę do 1 m3 ceny wody dla następujących taryfowych grup odbiorców wody :
    WD; WR; WSL; WSD w wysokości 0,35 zł/m3 netto.
2. Charakterystyka taryfowych grup odbiorców wody podlegających dopłacie.

 
taryfowa

grupa
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców wody

 odbiorców
 usług
0 1 2

1 WD
Gospodarstwa domowe – domy jednorodzinne i budynki wielolokalowe 
zużywające wodę do celów socjalno-bytowych o nominalnym zużyciu  do 
2 m3/h 

2 WR Gospodarstwa rolne

3 WSL
Gospodarstwa domowe - lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach 
wielolokalowych zużywające wodę do celów socjalno-bytowych

4 WSD
Gospodarstwa domowe – budynki wielolokalowe zużywające wodę do 
celów socjalno-bytowych o nominalnym zużyciu powyżej 2 m3/h

3. Ustala się dopłatę do 1 m3 ceny ścieków dla następujących taryfowych grup odbiorców ścieków :
WSL; WSD; SB; SK w wysokości 1,10 zł/m3 netto.

4. Charakterystyka taryfowych grup odprowadzania ścieków podlegających dopłacie.

 
taryfowa

grupa
Charakterystyka taryfowej grupy odprowadzania ścieków

 odbiorców
 usług
0 1 2

1 WSL
Gospodarstwa domowe - lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach 
wielolokalowych odprowadzające ścieki bytowe rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza lokalowego 

2 WSD
Gospodarstwa domowe – budynki wielolokalowe  odprowadzające ścieki o 
zużyciu nominalnym wody powyżej 2 m3/h – rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza głównego

3
SB

Gospodarstwa domowe – domy jednorodzinne i budynki wielolokalowe 
odprowadzający ścieki bytowe  o nominalnym zużyciu wody do  2 m3/h

4 SK
Gospodarstwa domowe – domy jednorodzinne i budynki wielolokalowe  
odprowadzające ścieki komunalne o nominalnym zużyciu wody do 2 m3/h

Załącznik do uchwały Nr XVIII/124/2019

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 7 listopada 2019 r.
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UZASADNIENIE

Na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach z dnia 8 lipca 2019 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie decyzją nr WR.RZT.070.109.2019.MS z dnia 26 września 2019 r.

zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na

terenie Gminy Świebodzice na okres 3 lat.

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 2018 poz.1152 z późn. zm.) rada gminy może podjąć

uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich grup odbiorców usług.

W celu zmniejszenia obciążenia finansowego dla gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych

wynikających z nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

ścieków na terenie Gminy Świebodzice niniejszą uchwałą wprowadza się okresową dopłatę do

ceny 1 m3 wody oraz do ceny 1 m3 ścieków.

Ustalone przez kluby radnych dopłaty:

- w kwocie 0,35 zł/m3 netto do ceny wody,

- w kwocie 1,10 zł/m3 netto do ceny ścieków,

zmniejszą koszty jakie ponosić będą mieszkańcy za w/w media w okresie od 30.10.2019 r. do

30.10.2022 r.

Wg danych z Zakładu Wodociągów i Kanlizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach za okres 9 miesiecy

2019 r.:

- średnia miesięczna sprzedaż wody dla gospodarstw domowych i rolnych wynosi 51.358,01 m3

x cena dopłaty 0,35 zł/m3 = średnia kwota dopłaty za wodę miesięcznie wyniesie 17975,30 zł.

- średnia miesięczna ilość ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnych wynosi

48978,20 m3 x kwota dopłaty 1,10 zł/m3 = średnia kwota dopłaty za odprowadzenie ścieków

wyniesie 53876,02 zł.

Razem średnia dopłata do cen wody i ścieków wyniesie miesięcznie 71851,32 zł.
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