UCHWAŁA NR 586/XXVIII/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie udzielenia dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Węgliniec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.),
Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Udziela się dopłat do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków na
terenie miasta i gminy Węgliniec, w wysokości odpowiednio:
a) za 1m3 wody - w wysokości 0,61 zł netto +VAT wg obowiązującej stawki;
b) za 1m3 ścieków - w wysokości 0,19 zł netto + VAT wg obowiązującej stawki.
2. Uwzględniając udzieloną dopłatę wysokość cen za wodę i ścieki wyniesie:
a) za 1m3 wody - w wysokości 3,67 zł netto + VAT wg obowiązującej stawki;
b) za 1m3 ścieków - w wysokości 4,91 zł netto + VAT wg obowiązującej stawki.
§ 2.
Dopłaty, o których mowa w § 1, Gmina Węgliniec przekaże dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.
§ 3.
Dopłaty udziela się od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Uchwała podlega
ogłoszeniu w sposób przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Waldemar Błauciak

Uzasadnienie
W związku z ustaleniem taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
odpowiedni 10,63 % i 4,74 % większym od obowiązujących w roku 2013 proponuje się dokonanie dopłaty
z budżetu gminy by obciążenie konsumentów wzrostem taryf ustalić na poziomie przez nich akceptowalnym
nie powodującym spadek wskaźnika " ściągalności " wnoszonych opłat za wodę i zrzut ścieków.
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