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UCHWAŁA NR XXVII/252/2020 

RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) Rada Miejska Śmigla uchwala, co 

następuje: 

§ 1.  

Uchwala się, na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., dopłaty dla odbiorców usług 

świadczonych przez Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o., w zakresie odprowadzania ścieków socjalno – 

bytowych (grupy taryfowe S1-S3) w wysokości 2,70 zł za 1 m³ odprowadzanych ścieków + należny podatek od 

towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

§ 2.  

Uchwala się, na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dopłaty dla odbiorców usług 

świadczonych przez Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o., w zakresie pobierania wody na cele socjalno – 

bytowe (grupy taryfowe W1-W4), w wysokości 0,08 zł za 1 m³ wody + należny podatek od towarów i usług 

w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  

         Rady Miejskiej Śmigla 

       /-/ Wiesław Kasperski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/252/2020 

Rady Miejskiej Śmigla 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Na podstawie 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 przedsiębiorstwu wodociągowo – 

kanalizacyjnemu. 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną proponuje się wprowadzenie dopłaty w wysokości 2,70 zł 

(netto) do 1 m³ odprowadzanych ścieków (grupy taryfowe S1-S3) i 0,08 zł (netto) do 1 m³ wody dostarczonej 

(grupy taryfowe W1-W4). Ustalone dopłaty będą obowiązywały w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 

31 grudnia 2021 r. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


