
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 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 2015 r., poz. 139) Rada Miejska 
w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dopłatę w wysokości 3,70 zł do każdego m3 ścieków odprowadzanych przez 
odbiorców zaliczonych do grupy taryfowej pn.: „Gospodarstwa domowe i odbiorcy odprowadzający 
wyłącznie ścieki bytowe z terenu wiejskiego Gminy Namysłów", określonej uchwałą Nr …………….. 
Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ….......……………………......................

2. Dopłata, określona w ust. 1, zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
§ 2. 1. Dopłata, o której mowa w § 1, będzie przekazywana Zakładowi Wodociągów i Usług 

Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o. w Namysłowie.
2. Warunki przekazania dopłaty, o której mowa w § 1, i zasady jej rozliczania określone zostaną 

w umowie zawartej pomiędzy Gminą Namysłów a Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/339/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. 

w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2015 roku.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych
lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłata jest przekazywana przez gminę
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

Uzasadnieniem dla ustalenia dopłaty jest znacznie wyższa cena za odprowadzone ścieki przez
odbiorców zaliczanych do grupy taryfowej pn. „Gospodarstwa domowe i odbiorcy odprowadzający
wyłącznie ścieki bytowe z terenu wiejskiego Gminy Namysłów” w porównaniu do odbiorców
zaliczanych do grupy taryfowej pn. „Gospodarstwa domowe i odbiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki
bytowe z terenu miasta Namysłów”.

Projektodawca: Burmistrz
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