
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/119/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia
27.11.2019r. 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 uchwala, co następuje:

~1. W uchwale Nr XIX/119/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27.11.2019 r. wprowadza się
następuj ące zmiany:
1. ~2. otrzymuje brzmienie: „Dopłaty o których mowa w ~1 będą stosowane w okresie od

01.01.2020 r. do 15.01 .2020 r.”
2. Dodaje się ~2a w brzmieniu: „Ustala się dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców

usług wodociągowych i kanalizacyjnych, świadczonych na bazie urządzeń należących do
Gminnego Zakładu Komunalnego, zlokalizowanych w miejscowości Wilkasy, w
następujących wielkościach: 1. Dopłata do lm3 zużytej wody, w kwocie netto — 15,59zł
+VAT, 2. Dopłata do lm3 odprowadzonych ścieków, w kwocie netto — 6,89 zł +VAT”

3. Dodaje się ~2b w brzmieniu: Dopłaty o których mowa w ~2a będą stosowane w okresie od
16.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

4. ~3. otrzymuje brzmienie: Dopłaty, o których mowa w ~1 i ~2a, 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.

~2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

~3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. 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.

Rada Miejska 27.11,2019r. roku podjęła uchwałę nr XIX/119/2019 w sprawie dopłaty
przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody i odprowadzenia ścieków. Jednakże decyzją znak
BI.RET.070.17.2019.KO z 23.12.2019r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w
Białymstoku zatwierdzona została nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na okres 3 lat. Taryfa
weszła w życie 16 stycznia 2020r. wprowadzając nowe stawki za dostawę wody i odbiór ścieków,
a tym samym powinna zostać zmieniona jednostkowa stawka dopłaty.

Skutkiem wprowadzenia nowej taryfy będzie zmniejszenie dopłat za wodę z kwoty
19,93zł/m2 netto na 15,59zł/m3 netto oraz zwiększenie dopłaty za ścieki z kwoty 6,88zł/m3
netto na kwotę 6,89zł/m3 netto.

Dopłata do pobranej wody i odprowadzonych ścieków dotyczy odbiorców, z terenu
miasta Giżycko) usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych na bazie urządzeń
usytuowanych w miejscowości WiJkasy, 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 kwotę dopłaty oszacowano na ok. 43.000zł brutto. Po zmianie
uchwały kwotę dopłaty szacuje się na ok. 34.000zł brutto.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały zmieniającej pierwotną
uchwałę jest w pełni uzasadnione.


