Projekt
UCHWAŁA NR VI/75/07
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 27 kwietnia 2007r.

w sprawie dopłaty do ceny ścieków i opłaty abonamentowej na terenie gminy Biała.
Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorczym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858) Rada Miejska
w Białej uchwala co następuje:
§1
1. Ustala się dopłaty do ceny ścieków zatwierdzonej uchwałą nr ………Rady Miejskiej
w Białej z dnia ……. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Biała w kwocie 0,93 zł (netto)
za każdy m3 odprowadzanych ścieków.
2. Ustala się dopłaty do stawki abonamentowej zatwierdzonej Uchwałą nr …. Rady
Miejskiej w Białej z dnia …. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Biała w kwocie 3,05 zł
(netto) za każdy miesiąc.
§2
Dopłaty ustalone w §1 obowiązywać będą od 1 czerwca 2007 r. do 31 maja 2008 r.
§3
Dopłaty określone w §1 będą przekazywane Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej
w okresach miesięcznych w terminie do 20 następnego miesiąca na podstawie
udokumentowanych zestawień ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
§4
Z dniem 31 maja 2007 r. traci moc obowiązywania uchwała nr XXIX/295/06 Rady Miejskiej
w Białej z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie dopłat do ceny ścieków i opłaty na terenie
gminy Biała.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.

Załącznik
do uchwały nr VI/75/07
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 27 kwietnia 2007r.

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Lp.

Taryfowa grupa Wyszczególnienie
odbiorców
2
3
Gospodarstwa
1.Cena za
domowe,
dostarczoną wodę
odbiorcy
2.Stawka opłaty
przemysłowi,
abonamentowej
pozostali

1
1

Stawka netto

Jednostka miary

4
2,43

5
m3

6,00

miesięcznie

2.Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców
2
Gospodarstwa
domowe,
odbiorcy
przemysłowi,
pozostali

1
1

Wyszczególnienie Stawka netto

Jedn. miary

3
Cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków

5
m3

4
4,63

3.

W rozliczeniach ryczałtowych stawka opłaty za wodę na 1 osobę miesięcznie
wynosi:
- 6,56 zł (netto) miesięcznie

4.

W rozliczeniach ryczałtowych stawka opłaty za odprowadzenie ścieków na 1 osobę
miesięcznie wynosi:
- 12,50 zł (netto) miesięcznie.

4.

Do cen i opłat określonych w punktach 1,2,3,4 dolicza się podatek od towarów i
usług zgodnie z 92 pkt. 9 do 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzorów wniosków o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków (Dz. U. nr 26 poz. 257).

UZASADNIENIE

Z uwagi na to, że Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej, z siedzibą w Białej,
ul. Prudnicka 43 powinna w danym roku obrachunkowym uzyskać niezbędne przychody
na pokrycie uzasadnionych kosztów związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją,
utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz osiągnięcie zysku
Rada Miejska w Białej zgodnie z art. 24 pkt. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. ( Dz.U. Nr 123, poz.858
z 2006 r.), postanawia podjąć decyzję o dopłacie do m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej,
w celu złagodzenia skutków społecznych wprowadzenia nowych taryf na dostarczaną wodę
i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Biała.

Opracował dnia 10.04.2007 r.
Joachim Ernst
Kier. Referatu Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej.

