
UCHWAŁA NR XIX/120/2020 
RADY MIEJSKIEJ W MIKSTACIE 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 
terenie Miasta i Gminy Mikstat 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020r., poz. 713) w związku z art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Mikstacie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ustala się dopłatę z budżetu Miasta i Gminy Mikstat do stawki opłaty abonamentowej za dostawę 
wody na odbiorcę w taryfowej grupie od W1 do W3 w wysokości: 

taryfowa 
grupa 

odbiorców 
 jednostka cena  

netto  
podatek 
VAT* 

cena 
brutto** 

W1 stawka dopłaty na odbiorcę zł/m-c 6,67 zł 0,53 zł 7,20 zł 
W2 stawka dopłaty na odbiorcę zł/m-c 10,59 zł 0,85 zł 11,44 zł 
W3 stawka dopłaty na odbiorcę zł/m-c 3,92 zł 0,31 zł 4,23 zł 

§ 2.  Ustala się dopłatę z budżetu Miasta i Gminy Mikstat do stawki opłaty abonamentowej za 
odprowadzenie ścieków na odbiorcę w taryfowej grupie od S1 do S4 w wysokości: 

taryfowa 
grupa 

odbiorców 
 jednostka cena  

netto  
podatek 
VAT* 

cena 
brutto** 

S1  stawka dopłaty na odbiorcę zł/m-c 9,07 zł 0,72 zł 9,79 zł 
S2 stawka dopłaty na odbiorcę zł/m-c 10,73 zł 0,86 zł 11,59 zł 
S3 stawka dopłaty na odbiorcę zł/m-c 12,98 zł 1,04 zł 14,02 zł 
S4 stawka dopłaty na odbiorcę zł/m-c 3,92 zł 0,31 zł 4,23 zł 

§ 3.  Dopłaty ustalone w § 1 i 2 obowiązywać będą w okresie od 11.06.2020r.  do 10.06.2021r. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 11 czerwca 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Dybul 
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UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XIX/120/2020

RADY MIEJSKIEJ W MIKSTACIE

z dnia 3 lipca 2020 r.

Decyzją z dnia 11 maja 2018 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód

Polskich w Poznaniu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03.2018 w przedmiocie zatwierdzenia Taryf dla

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres trzech lat na terenie Miasta

i Gminy Mikstat zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

ścieków na terenie Miasta i Gminy Mikstat. Zatwierdzenie Taryf nastąpiło po analizie celowości ponoszenia

wydatków związanych ze zbiorowym odprowadzeniem ścieków w okresie obowiązywania Taryf w celu

zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen.

Z uwagi na przekroczenie limitu obciążenia konsumentów opłatami usługi rozumianego jako limit

dostępności cenowej Miasto i Gmina Mikstat podejmuje uchwałę dotyczącą dopłat z budżetu Gminy do

opłaty abonamentowej za dostawę wody na odbiorcę w taryfowej grupie od W1 do W3 oraz opłaty

abonamentowej za odprowadzenie ścieków na odbiorcę w taryfowej grupie od S1 do S4. Dopłaty zostały

ustalone dla grupy odbiorców pobierających wodę do spożycia dla ludzi oraz odprowadzających ścieki z

gospodarstw domowych.

Nadanie uchwale wstecznej mocy obowiązującej od 11 czerwca 2020 roku nie stoi w sprzeczności z

zasadami demokratycznego państwa prawa. Uchwała jest korzystna dla obywateli, gdyż stanowi o dopłatach

do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Dybul
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