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UCHWAŁA NR xxxvt/279 |20L8

RADY GMINY FALKÓW

z dnia 5 lipca 2018r.

w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociqgowych oraz usług kanaIizacyjnych

na terenie Gminy Fałków.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3,art'18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r'o samorzqdzie

gminnym(tekst jednolity Dz .U.z 20L8r.po2.994 ze zm),oraz art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca

200].r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednoIity

Dz'U.2018 poz,IllZ.) Rada Gminy w Fałkowie usta|a, co następuje:

5r

Usta|a się dopłatę z budżetu gminy do grup taryfowych odbiorców usług wodociqgowych

1. Grupa I obejmujqcej gospodarstwa domowe w wysokości L,3fz| + VAT do każdego m3

sprzedanej wody.

5z
Ustala się dopłatę z budżetu gminy do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych

1. Grupa K 1 obejmujqcej wszystkich odbiorców odprowadzajqcych ścieki kana|izacjq w

wysokości 7 ,86 z| + VAT do każdego m3 odprowadzanych ścieków.

5g

Zatwierdzona uchwałq dopłata obowiqzuje od dnia 05'07.2018r,prlez okres jednego roku.

5ą

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

ss

Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

s6

Uchwała pod|ega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz W Biu|etynie Informacji

publicznej w terminie do 7 dni od daty jej podjęcia.
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UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXXV|/279/2o1's Rady Gminy Fałków z dnia 05'07.20].8 r.w sprawie dopłat do grup

taryfowych ustug wodociqgowych oraz usług kana|izacyjnych na terenie Gminy Fałków.

Gmina Fałków w dniu 12-03-f0I8roku wystqpiła z wnioskiem do Dyrektora RegionaInego

Zarzqdu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Po|skie w Warszawie o

zatwierdzenie taryf d|a zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Do

wniosku załqczonego szczegółowq kalku|ację cen i stawek optat wynikajqcq z Rozporzqdzenia

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród|qdowej z dnia 27 |utego 2018r.(Dz.U 'z2oL8 r'poz,472)w

sprawie okreś|ania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków roz|iczeń za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na mocy art.24 ust'6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001.r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków Rada Gminy może ustalić doptatę do grupy taryfowej odbiorców usług

wodociqgowych oraz usług kanaIizacyjnych .Korzystajqc z powyższego uprawnienia usta|a się dopłatę:

1. Grupa I obejmujqcejgospodarstwa domowe do każdego m3 sprzedanej wody,

2. Grupa K1 obejmujqcej wszystkich odbiorców odprowadzajqcych ścieki kana|izacjq do każdego m3

odprowadza nych ścieków.

Dopłata jest konieczna w ceIu przeciwdziałania pogorszeniu sytuacji finansowej mieszkańców gminy

Fatków.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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