
 

Uchwała Nr 0007.XIII.88.2015 

Rady Gminy Suchy Dąb 

z dnia 26 listopada 2015 r.  

 

w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę 

Ecol-Unicon Sp. z o.o. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 139) Rada Gminy Suchy Dąb uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wprowadza się dopłatę do taryf dla odbiorców, z terenu Gminy Suchy Dąb, usług 

świadczonych przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

w następujących wysokościach: 

 

1) 1,66 zł netto +VAT do 1m3 dostarczonej wody 

2) 2,77 zł netto +VAT do 1 m3 odprowadzonych ścieków 

 

§2. Źródłem pokrycia zobowiązania będą środki finansowe zapewnione w budżecie gminy  

w dziale 400 rozdz. 40002 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Dąb. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

                     /-/ Jan Heś   



Uzasadnienie 

 

Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Suchy Dąb na okres od 1 stycznia 2016 do dnia  

31 grudnia 2016 r. złożony przez firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. zawierał następujące ceny 

wody i ścieków:  

 

a) cena 1 m3 wody 4,51 zł/m
3
 netto,  

b) cena 1m3 ścieki 9,77 zł/m
3
 netto,  

 

Biorąc pod uwagę ochronę odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy 

Suchy Dąb, wnioskuje się do Rady Gminy Suchy Dąb o dopłacie do taryfowych cen wody 

i ścieków w wysokości:  

 

1) 1,66 zł/m3 netto do ceny 1 m3 wody,  

2) 2,77 zł/m3 netto do ceny 1 m3 ścieków.  

 

Pozostałą część należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków uregulują odbiorcy 

usług. W wyniku tego ceny dla odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków wyniosą:  

 

1) cena wody: 2,85  zł/m3 netto, brutto: 3,08 zł 

2) cena ścieków: 7,00 zł/m3 netto, brutto: 7,56 zł 

 

 

 

                                                                        Wójt Gminy 

            /-/ Barbara Kamińska   

 

 

 


