
Uchwala Nr XII68/2015
Rady Miejskiej w Stopnicy

z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia doplat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie
Gminy Stopnica w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 uchwala, co następuje:

S l
l. Ustala się dopłatę do obowiązującej na terenie Gminy Stopnica taryfy za zbiorowe

odprowadzenie ścieków. Dopłata obowiązuje ponad kwotę 2,50 zł stawki netto
obowiązującej w taryfie.

2. Powyższą dopłatę ustala się na okres od dnia l stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016
roku.

S2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

S3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy Stopnica.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 200 l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139) rada gminy może
podjąć uchwałę o dopłacie dla wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.

Ceny i stawki opłat za ścieki określone w taryfie zostały skalkulowane na podstawie
niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania
taryfy, gdzie przyjęto zasadę jej ustalania na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług
i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności dostawcy usług w tym zakresie.

Odbiorcy usług uiszczą opłatę w wysokości 2,50 zł netto plus ustawowa stawka podatku
VAT. Różnicę wynikającą z taryfy na pokrycie kosztów świadczenia usług kanalizacyjnych
pokryje Gmina ze środków własnych.

Dopłatę za zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się na okres od l stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku.
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