UCHWAŁA NR 241/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 11 sierpnia 2021 r.
w sprawie dopłaty do taryfy za ścieki odprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
dla gospodarstw domowych na terenie miejscowości Kunów i Tylice dla Międzygminnej Spółki WodnoKanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o. ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
Rada Gminy Zgorzelec uchwala :
§ 1.
1. Ustala się dopłatę do taryfy za ścieki odprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
dla gospodarstw domowych za 1 m3 odebranych ścieków w wysokości 11,79 zł netto + obowiązująca stawka
VAT.
2. Ustala się dopłatę do taryfy za ścieki odprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
dla gospodarstw domowych za 1 m3 odebranych ścieków w wysokości 11,95 zł netto + obowiązująca stawka
VAT.
§ 2.
Dopłatę określoną w § 1 Gmina przekazuje bezpośrednio do Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej
„SUPLAZ” Sp. z o.o. ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
§ 3.
1. Dopłata wskazana w § 1 ust.1 wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 15.07.2021 r. i obowiązuje
do dnia 12.08.2021 r.
2. Dopłata wskazana § 1 ust. 2 obowiązuje w okresie od dnia 13.08.2021 r. do dnia 13.08.2022 r.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 15.07.2021 r. i obowiązuje do dnia 13.08.2022 r.
oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Uzasadnienie
DO UCHWAŁY Nr 241/21 RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 11 sierpnia 2021 r.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Gminy jest organem
kompetentnym do udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług.
W związku ze zmianą Prawa Wodnego z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.624) obowiązki
zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przechodzą
na terenie województwa dolnośląskiego na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do którego spółki zajmujące się zaopatrzeniem w wodę i odbiorem
ścieków na terenie Gminy Zgorzelec złożyły wnioski 2017 r. o zatwierdzenie nowych taryf.
Uchwała nr 149/2020 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie dopłaty do taryfy za ścieki
odprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych na terenie miejscowości
Kunów i Tylice dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o. ul. Pocztowa 7A,
59-975 Sulików, utraciła moc z dniem 15.07.2021 r.
W związku z powyższym dopłata wskazana w § 1 ust.1 niniejszej uchwały wchodzi w życie
z mocą obowiązująca od dnia 15.07.2021 r. i obowiązuje do dnia 12.08.2021 r. Bez zastosowania dopłaty
do 1 m3 ścieków, cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków wyniosłaby 17,80 zł netto + VAT. Po zastosowaniu
proponowanej dopłaty w wysokości 11,79 zł netto + VAT cena dla mieszkańców za 1 m3 odprowadzonych
ścieków wyniesie 6,01 zł netto ( 6,49 zł brutto).
Z dniem 13.08.2021 r. obowiązują, zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu Decyzją WR.RET.70.270.2021 z dnia 16 lipca 2021 r. nowe stawki na dostarczaną
wodę i odprowadzane ścieki przez Międzygminną Spółkę Wodno-Kanalizacyjną „Suplaz” Sp. z o.o. z siedzibą
w Sulikowie dla gospodarstw domowych na terenie miejscowości Kunów Tylice. Zastosowana dopłata pozwoli
na zmniejszenie ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków i zniwelowania dużych różnic poziomu kosztów
za ścieki, które ponoszą mieszkańcy miejscowości Kunów i Tylice w stosunku do mieszkańców pozostałych
miejscowości Gminy Zgorzelec, którzy obsługiwani są przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
„Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Bez zastosowania dopłaty do 1 m3 ścieków, cena za 1 m3 odprowadzonych
ścieków wyniosłaby 18,47 zł netto + VAT. Po zastosowaniu proponowanej dopłaty w wysokości 11,95 zł
netto + VAT cena dla mieszkańców za 1 m3 odprowadzonych ścieków wyniesie 6,52 zł netto ( 7,04 zł
brutto). Przedmiotową dopłatę Gmina Zgorzelec zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
przekaże dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o. ul. Pocztowa 7A, 59-975
Sulików
na podstawie odpowiedniego porozumienia. Konsekwencje dla budżetu Gminy Zgorzelec w związku
z dopłatami przewidywane są na poziomie 265.000,00 złotych. Źródłem pokrycia wydatków będą dochody
własne Gminy Zgorzelec. W budżecie Gminy Zgorzelec na 2021 rok zostały zabezpieczone środki na
powyższy cel. Podjęcie niniejszej Uchwały z mocą obowiązującą od 15.07.2021 r. jest niezbędne dla
realizowania dopłat do taryf na korzyść mieszkańców gminy z miejscowości Kunów i Tylice również
począwszy od 15 lipca bieżącego roku i nie narusza zasad demokratycznego Państwa prawnego albowiem
służy realizacji zasady zaufania obywatela do Państwa.
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