
UCHWAŁA NR III/22/18
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 27 grudnia 2018 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 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Wprowadza się dopłaty do taryf dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej na okres od dnia 
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 0,23 zł netto do 1 m3 ścieków.

§ 2. Wprowadza się dopłaty do taryf dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej na okres od dnia 
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 0,08 zł netto do 1 m3 wody.

§ 3. Dopłaty, o których mowa w § 1 i 2 będą przekazywane miesięcznie w formie dotacji przedmiotowej 
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, po przedłożeniu rozliczenia sprzedanej wody 
i odprowadzonych ścieków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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Uzasadnienie

do uchwały nr III/22/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 218 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366,
poz. 1669 i poz. 1693) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629) 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 będzie kształtowała się następująco:

- w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - ścieki - 0,23 zł netto do 1 m3,

- w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - woda - 0,08 zł netto do 1 m3.

Przedmiotowe dopłaty pozwolą na obniżenie stawek za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla
gospodarstw domowych i użyteczności publicznej.

Mając na uwadze powyższe, uznano dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków za zasadne.
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