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UchwałaNr. CI
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia

w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody i odprowadzonych
ścieków.

Na podstawie art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz.1437 z póź.
zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwała, co następuje:

~1. Ustała się dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodociągowych i
kanalizacyjnych, świadczonych na bazie urządzeń nałeżących do Gminnego Zakładu
Komunalnego, zlokalizowanych w miejscowości Wilkasy, w następujących wielkościach:
1. Dopłata do lm3 zużytej wody, w kwocie netto — 19,93zł +VAT
2. Dopłata do lm3 odprowadzonych ścieków, w kwocie netto — 6,88 zł ±VAT

~2. W/w dopłaty będą stosowane w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

~3. Dopłaty, o których mowa w ~1 i ~2, przekazywane będą w okresach miesięcznych, na
podstawie faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w
Giżycku w oparciu o rzeczywistą ilość zużytej wody i odebranych ścieków.

~4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

~5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały

w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko
do zużytej wody i odprowadzonych ścieków

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia / czerwca 2001r o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 201 9r.
poz. 1437 z późn. zm.) Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej,
wybranej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina
przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo — kanalizacyjnemu.

Proponowana dopłata do pobranej wody i odprowadzonych ścieków
dotyczy odbiorców, z terenu miasta Giżycko, usług wodociągowych i
kanalizacyjnych świadczonych na bazie urządzeń usytuowanych w
miejscowości Wilkasy, należących do Gminnego Zakładu Komunalnego.
Dopłata będzie przekazywana na rachunek Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku, który jest zobowiązany stosować dopłatę w
rozliczeniu z odbiorcami co w efekcie spowoduje obniżenie opłat ponoszonych
przez ww. odbiorców. W skali całego roku jest to kwota ok. 43 .000zł brutto.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni
uzasadnione.

Z up. J-~_ ..~tr a
Naczei- „„.i~ u jenja

„~„JL”J7~/” „I).~J?


