UCHWAŁA NR XXXIX/269/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. Poz. 328), Rada Gminy Nowy Korczyn uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dopłatę do obowiązującej na terenie Gminy Nowy Korczyn taryfy za zbiorowe dostarczanie
wody. Dopłata obowiązuje ponad kwotę 3.27 zł stawki netto obowiązującej w taryfie.
2. Ustala się dopłatę do obowiązującej na terenie Gminy Nowy Korczyn taryfy za zbiorowe odprowadzanie
ścieków. Dopłata obowiązuje ponad kwotę 6.50 zł stawki netto obowiązującej w taryfie.
3. Powyższą dopłatę ustala się na okres od dnia 16 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn.
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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 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 328) Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla wybranych
lub wszystkich grup taryfowych odbiorców usług. Urząd Gminy skalkulował ceny i stawki opłat na podstawie
niezbędnych przychodów zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy. Ustalenie dopłaty do taryfy na zbiorowe
dostarczanie wody oraz taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków, co prawda zmniejszy przychody Gminy, ale
zarazem pozytywnie wpłynie na ściągalność należności z tych tytułów oraz ograniczy problem nielegalnego
poboru – kradzieży wody. Odbiorcy usług uiszczą opłatę za wodę w wysokości 3,27 zł. oraz za ścieki w wysokości
6,50 zł, natomiast różnicę wynikającą z taryfy na pokrycie kosztów świadczenia usług kanalizacyjnych pokryje
Gmina z własnych środków.
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