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UCHWALA N1R XXVIII.189.2021 
I 

RADY GMINY Slubice 

z dnia 28 wiesnia 2021 roku 

w sprawie ustalenia doplaty dOltaryfy za zbiorowe odprowadzanie sciek6w 
na terenie Gminy Slubice. 

l 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ~st. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorll!dzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 0 

zbiorowym zaopatrzeniu w wody i ZbioroWY1 odprowadzaniu sciek6w (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2028) Rada Gminy uchwala, co nastypuje: 
I 

§ I. 
Uchwala siy doplaty dlataryfowej grupy odbiorc6w uslug odprowadzajllcych scieki siecill kanalizacji 

sanitarnej w ramach zbiorowego odprowadzania sciek6w na terenie Gminy Slubice,oznaczonej jako 

"Grupa K I". I 

§ 2. 


I .Doplata do oplaty za 1m3 sciek6w w I o~resie wynosi6 bydzie: 2,16 zl netto, tj. 2,33 zl brutto 


2.Doplata 0 kt6rej mowa w ust.1, obowillf je do dnia 30 wrzesnia 2022 r. 

3. Doplata do oplaty za 1 m3 sciek6w w II bkresie wynosi6 bydzie: 2, I 0 zl netto, tj . 2,26 zl brutto. 

4.Doplata 0 kt6rej mowa w ust.l, obowill~uje od dnia 1 paidziernika 2022 r. do dnia 30 wrzesnia 
I 

2023 r. 

5. Doplata do oplaty za 1m3 sciek6w w II~ okresie wynosi6 bydzie: 2,07 zl netto, tj. 2,23 zl brutto. 

6.Doplata 0 kt6rej mow a w ust.l, obowillfuje od dnia i paidziernika 2023 r. do dnia 30 wrzesnia 

2024 r. 

§ 3. 

Zr6dlem pokrycia zobowillzania okresioneg9 w § 1 i § 2 bydll srodki finansowe zapewnione w 

budzecie Gminy Slubice na 2021-2024 r. w p ziale 900 Rozdziale 90001 i w Dziale 400 Rozdziale 

40002. 
I 

§ 4. 
Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gruiny Slubice. 

§ 5. 
Uchwala wchodzi w Zycie po nia opublikowania w Dzienniku Urzydowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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UZAS~DNIENIE 


W mysl art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 200 I roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w woder 

i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (t. j. 1 Oz. u. z 2020 r. poz. 2028) Przedsierbiorstwo 

wodoci~gowo-kanalizacyjne ustala taryfy ~a zbiorowe zaopatrzenie w woder i zbiorowe 

odprowadzanie sciek6w na okres 3 lat. Taryfer lokresla sier na podstawie niezberdnych przychod6w po 

dokonaniu ich alokacji na poszczeg61ne tary~owe grupy odbiorc6w ushlg. Ceny i stawki oplat s~ 

r6znicowane dla poszczeg61nych taryfowych /grup odbiorc6w ushlg w oparciu 0 udokumentowane 
I 

r6mice koszt6w zbiorowego zaopatrzenia w wf der i zbiorowego odprowadzania sciek6w. 

Zgodnie z art. 24bustawy z dnia 7 derwca 2001 roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w woder 

i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (t. j. Oz. U. z 2020 r. poz. 2028)taryfa podlega zatwierdzeniu 

przez organ regulacyjny tj. Panstwowe GospJ darstwo Wodne Wody Polskie. Zatwierdzona decyzj~
I 

organu regulacyjnego taryfa wchodzi w Zycie po uptywie 7 dni od dnia ogloszenia zatwierdzonej 

taryfy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. 

Podstaw~ do zastosowania doplaty - kgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 

roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w woder i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (t. j . Oz. U. z 2020 r. 

poz. 2028)jest podjercie przez Rader Gminy stdsownej uchwaly zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 

marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Oz. ~. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 

Przedmiotem niniejszej uchwaly jest ustalenie doplaty do 1 m3 sciek6w dla odbiorc6w grupy
I 

KI odprowadzaj~cych scieki sieci~ kanaliiacji sanitamej w ramach zbiorowego odprowadzania 

sciek6w na terenie Gminy Shlbice w celu zlagodzenia skutk6w wzrostu cen za odprowadzanie 

sciek6w dla mieszkanc6w. 

r Rady 




