Projekt
z dnia 31 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VII.76.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2018 r. poz. 1152 i 1629) uchwala się co następuje :
§ 1. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Biała do ceny 1 m3 dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania
ścieków wg taryfy dla gospodarstw domowych z terenu miasta Biała w wysokości 3,00 zł brutto.
2. Dopłaty ustala się na okres od 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2019 r.
§ 2. Dopłaty, o których mowa w § 1 przekazywane będą do spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.
ul.. Prudnicka 43, 48-210 Biała w oparciu o kwartalne zestawienie ilości odebranych ścieków od odbiorców usługi
podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków , Rada Miejska może, w drodze uchwały, ustalić dopłaty do stawek opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. W dniu 29 czerwca 2018 r. , na mocy
Decyzji GL.RET.070.7.42.2018.EK z dnia 21 maja 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie Oddział w Gliwicach weszły w życie stawki opłat za wodę i ścieki na terenie gminy.
Zgodnie z tabelą opłat od 30 czerwca br. znacznie wzrosła opłata za odprowadzenie ścieków dla
mieszkańców podłączonych do kanalizacji sanitarnej tj. do kwoty 12,50 zł netto co daje stawkę
wysokości 13,50 zł brutto za m3 ścieków dla gospodarstwa domowego. Po przeanalizowaniu
możliwości finansowych gminy podjęto decyzję o wprowadzeniu dopłat do tej stawki wysokości
3,00 zł brutto do 1 m3 odprowadzonych ścieków ( poprzez kanalizację sanitarną). Dopłata ta
obowiązywać będzie w okresie od sierpnia do grudnia br. i rozliczana będzie ze spółką Wodociągi i
Kanalizacja w Białej w okresach kwartalnych.

Sporządziła:Aleksandra Sokołowska
Wyliczenia do budżetu
Zgodnie z informacją pozyskaną ze spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej przewidywana roczna ilość
odprowadzanych ścieków wynosi 62.000 m3
Obliczenia wydatków dokonano na podstawie w/w informacji:
62.000 m3 x 3,00 zł (brutto) = 186.000 zł rocznie
186.000 zł / 12 m-cy =15.500 zł x 5 m-cy = 77.500 zł
W budżecie roku bieżącego przyjęto kwotę 80.000 zł na dopłaty do ścieków, w dziale 900 - Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała
Biała, dnia 29 maja 2019 r.
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