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UCHWAŁA NR XII/86/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji 
przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777 i Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z 2007 r. 
Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1579) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się dopłaty do taryf dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej na okres 

od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości: 

1) 0,16 zł netto do 1 m3 wody; 

2) 0,23 zł netto do 1 m3 ścieków. 

§ 2. Dopłaty, o których mowa w § 1, będą przekazywane miesięcznie w formie dotacji przedmiotowej 

dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, po przedłożeniu rozliczenia sprzedanej wody 

i odprowadzonych ścieków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Janusz Kalinowski
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Uzasadnienie

do uchwały nr XII/86/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dopłat do taryf za 
dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Chełmży.                                                                                           

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 218 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 

z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) rada gminy jest organem kompetentnym do udzielenia dopłaty 

przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. 

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, przedmiotowa dopłata byłaby dotacją do jednej z grup taryfowych zawartych w uchwale 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie miasta Chełmży tj. dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej. 

Wysokość przedmiotowych dopłat kształtowałaby się następująco: 

W okresie od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.                                                                                

- woda – 0,16 zł netto do 1 m3,                                                                                                                  

- ścieki – 0,23 zł netto do 1 m3,                                                                                                                 

co odpowiada dopłatom, które zostały uwzględnione w Uchwale Nr XXXV/234/09 Rady Miejskiej 

Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r., w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie 

ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, 

które obowiązują w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. 

W w/w okresie wysokość dopłat do taryf w gospodarstwie domowym i użyteczności publicznej 

wynosi: 

- woda – 0,16 zł netto do 1 m3,                                                                                                                

- ścieki – 0,23 zł netto do 1 m3. 

Przedmiotowe dopłaty od 1 stycznia 2011r. pozostałyby więc na dotychczasowym poziomie. 

Pozwoliłoby to na obniżenie taryf za dostawę wody i odprowadzenie ścieków odpowiednio o 7,05 % 

woda i 4,78 % ścieki. 

Uwzględniając w/w dopłaty, stawki za dostawę wody i odprowadzania ścieków przedstawiałyby się 

następująco: 
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- woda – 2,27zł za 1 m3 netto (bez dopłaty 2,43 zł za 1 m3 netto),                                                       

- ścieki – 4,81zł za 1 m3 netto (bez dopłaty 5,04 zł za 1 m3 netto). 

Mając na uwadze powyższe, uznano dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków za zasadne. 


