
UCHWAŁA NR XLIV/497/2022 
 

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie dopłaty do ceny dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu 
zbiorowego odprowadzania ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2022r., poz. 559) w związku z art. 24 ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków oznaczonych symbolami GS, zgodnie z Decyzją o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Słubice na okres 

3 lat, z dnia 4 maja 2022 r. (znak: WR.RZT.70.175.2021). 

2. . Dopłaty, o których mowa w ust. 1. wynoszą dla grup wskazanych w ust. 1: 

-  Grupa GS – 0,70 zł. netto do każdego 1m3 odprowadzanych ścieków; 

3. Dopłata ustalona w ust. 1 obowiązywać będzie od dnia wejście w życie zatwierdzonej taryfy 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Słubice przez okres 36 miesięcy obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

4. Rozliczenie dopłat, o których mowa w ust. 1 następować będzie kwartalnie na podstawie 

informacji sporządzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazywanych 

zbiorczo w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego kwartału. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Grzegorz Cholewczyński 
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UZASADNIENIE 

          

              Na terenie Gminy Słubice działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia           

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka Zakładu Usług Wodno – 

Ściekowych sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach. Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz.U. 2020 r., poz. 2028) – zwana dalej: „u.z.z.w.”, rada gminy może podjąć uchwałę         

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

gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Projekt uchwały jest 

następstwem zatwierdzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przygotowanej przez 

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków z uwzględnieniem zasad wynikających            z 

u.z.z.w. oraz przepisów wykonawczych do tejże ustawy.  

          Rada Miejska podjęłą już uchwałę intencyjną w sprawie woli przyjęcia dopłat dla 

taryfowych grup odbiorców w zakresie odprowadzania ścieków – Uchwała Nr 

XLIII/493/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Zaproponowana dopłata wynosi 0,70 zł. netto do 

m3 odprowadzanych ścieków dla jednej grupy odbiorców usług GS - w zakresie 

odprowadzenia ścieków od gospodarstw domowych. Tutaj należy zwrócić uwagę, że        

w pierwszym roku proponowanej taryfy za odprowadzanie ścieków, duży wzrost ceny 

spowodowany jest zakończeniem przez Spółkę projektu pn.”Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”, co skutkuje dużym wzrostem podatku 

od nieruchomości oraz amortyzacji. 

          Wprowadzenie dopłat zrodzi skutki budżetowe w okresie ich obowiązywania, które 

pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy. W roku taryfowym planuję się odprowadzić 

z gospodarstw domowych ok. 700.000 m3 ścieków, co przy dopłacie 0,7 zł. netto /m3 daje 

nam dopłatę w wysokości 490.000,00 zł. netto.   

          Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Id: 3A88503B-80B1-4C2E-AE4E-BEEBA0F5E9DE. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Tiret 1 (1)

	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



