
 
UCHWAŁA Nr  XXX/368/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

 
w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków  

dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
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, 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, 2007r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 
106, poz. 675, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, 
Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) 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 2006r. Nr 123, poz. 858, z 2007r. Nr 147, poz. 1033, 
z 2009r. Nr 18, poz.97 oraz z 2010r. Nr 47, poz.278 i Nr 238, poz. 1578) Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się dopłaty do cen wody dla: 

1) Grupy taryfowej 1 „Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe oraz inne podmioty 
zuŜywające wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego co 1 miesiąc, na rzecz których spółka świadczy równieŜ usługi w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków” 
w następującej wysokości : 2,04 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + naleŜny podatek 
VAT; 

2) Grupy taryfowej 2 „Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe oraz inne podmioty 
zuŜywające wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego na podstawie prognoz, na rzecz których spółka świadczy równieŜ usługi  
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków” 
w następującej wysokości : 2,04 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + naleŜny podatek 
VAT; 

3) Grupy taryfowej 3 „Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe oraz inne podmioty 
zuŜywające wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza 
lokalowego co 1 miesiąc, na rzecz których spółka świadczy równieŜ usługi w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków” 
w następującej wysokości : 2,04 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + naleŜny podatek 
VAT; 

4) Grupy taryfowej 4 „Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe oraz inne podmioty 
zuŜywające wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza 
lokalowego na podstawie prognoz, na rzecz których spółka świadczy równieŜ usługi  
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków” 
w następującej wysokości : 2,04 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + naleŜny podatek 
VAT; 

5) Grupy taryfowej 5 „Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe oraz inne podmioty 
zuŜywające wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani na podstawie przeciętnych norm 
zuŜycia wody co 1 miesiąc lub na podstawie prognoz, na rzecz których spółka świadczy 
równieŜ usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków” 
w następującej wysokości : 2,04 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + naleŜny podatek 
VAT; 



6) Grupy taryfowej 6 „Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe oraz inne podmioty 
zuŜywające wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego co 1 miesiąc, na rzecz których spółka nie świadczy usługi w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków” 
w następującej wysokości : 2,04 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + naleŜny podatek 
VAT; 

7) Grupy taryfowej 7 „Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe oraz inne podmioty 
zuŜywające wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego na podstawie prognoz, na rzecz których spółka nie świadczy usługi w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków” 
w następującej wysokości : 2,04 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + naleŜny podatek 
VAT; 

8) Grupy taryfowej 8 „Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe oraz inne podmioty 
zuŜywające wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza 
lokalowego co 1 miesiąc, na rzecz których spółka nie świadczy usługi w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków” 
w następującej wysokości : 2,04 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + naleŜny podatek 
VAT; 

9) Grupy taryfowej 9 „Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe oraz inne podmioty 
zuŜywające wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza 
lokalowego na podstawie prognoz, na rzecz których spółka nie świadczy usługi w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków” 
w następującej wysokości : 2,04 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + naleŜny podatek 
VAT; 

10) Grupy taryfowej 10 „Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe oraz inne podmioty 
zuŜywające wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani na podstawie przeciętnych norm 
zuŜycia wody co miesiąc lub na podstawie prognoz, na rzecz których spółka świadczy 
równieŜ usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków” 
w następującej wysokości : 2,04 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + naleŜny podatek 
VAT. 

 
§  2.  Ustala się dopłaty do cen odprowadzonych ścieków dla: 

1) Grupy taryfowej 1 „Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków 
rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego co 
1 miesiąc, na rzecz których spółka świadczy równieŜ usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę” 
w następującej wysokości : 2,30 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków + naleŜny 
podatek VAT; 

2) Grupy taryfowej 2 „Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków 
rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego na 
podstawie prognoz, na rzecz których spółka świadczy równieŜ usługi w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę” 
w następującej wysokości : 2,30 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków + naleŜny 
podatek VAT; 

3) Grupy taryfowej 3 „Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków 
rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego albo urządzenia pomiarowego 
co 1 miesiąc, na rzecz których spółka świadczy równieŜ usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę” 
w następującej wysokości : 2,30 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków + naleŜny 
podatek VAT; 

4) Grupy taryfowej 4 „Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków 
rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego albo urządzenia pomiarowego 
na podstawie prognoz, na rzecz których spółka świadczy równieŜ usługi w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę” 



w następującej wysokości : 2,30 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków + naleŜny 
podatek VAT; 

5) Grupy taryfowej 5 „Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków 
rozliczani na podstawie przeciętnych norm zuŜycia wody co 1 miesiąc lub na podstawie 
prognoz, na rzecz których spółka świadczy równieŜ usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę” 
w następującej wysokości : 2,30 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków + naleŜny 
podatek VAT; 

6) Grupy taryfowej 6 „Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków 
rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego co 
1 miesiąc, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę” 
w następującej wysokości : 2,30 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków + naleŜny 
podatek VAT; 

7) Grupy taryfowej 7 „Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków 
rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego na 
podstawie prognoz, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę” 
w następującej wysokości : 2,30 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków + naleŜny 
podatek VAT. 

 
§ 3. Dopłatę przekazuje się Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółce  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku. 
 

 §  4. Traci moc uchwała Nr XX/228/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 
26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzanych ścieków dla 
wybranych taryfowych grup odbiorców usług. 
 
 §  5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  
22 maja 2013 r. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE 
 

 Na podstawie 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 oraz z 2007r. Nr 
147 poz. 1033 ze zm.) Rada Miejska w Bornem Sulinowie moŜe podjąć uchwałę o dopłacie dla 
jednej, wybranych lub wszystkich grup taryfowych odbiorców usług. Dopłatę gmina 
przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu. 
 

Uwzględniając fakt wzrostu cen usług w zakresie zbiorowego dostarczania wody i 
zbiorowego odprowadzania ścieków (woda - wzrost ceny taryfowej o 6,6%, ścieki - wzrost 
ceny taryfowej o 2,7%) niezbędnym jest, w oparciu o art. 24 ust. 6 Ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, uchwalenie dopłat dla gospodarstw 
domowych do cen wody i ścieków.  
Stosowanie dopłat dla  taryfowych grup odbiorców jest instrumentem godzenia interesu 
ekonomicznego dostawcy wody z interesem społeczności lokalnej czyli odbiorców usług. Jest 
dopuszczalnym ustawowo sposobem łagodzenia negatywnych społecznych skutków wzrostu 
cen i stawek opłat. 
 
Ustalona wartość dopłat wynika z realnych moŜliwości finansowych Gminy Borne Sulinowo i 
kształtuje się na poziomie: 
 

1. dopłata do ceny jednostkowej wody w wysokości 2,20 zł/m3 brutto 
2. dopłata do ceny jednostkowej ścieków w wysokości 2,48 zł/m3 brutto 

 
Przewiduje się, iŜ koszty finansowe do poniesienia z tytułu dopłat z budŜetu gminy przy 8 % 
stawce podatku VAT wyniosą: 
 

• w  2013r. - ok. 1 206 700,00zł.  W takim przypadku koniecznym będzie zwiększenie 
wartości dopłat o kwotę w wys. 84 300,00 zł.  

 
 
 
 


