
 
UCHWAŁA Nr VIII/102/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 30 maja 2019 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 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2018 r.  
poz. 1152 i 1629)  Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się dopłaty do cen wody dla: 

1) Grupy taryfowej 1 „odbiorcy usług zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi oraz celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, 
w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód rozliczani w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków”  
w następującej wysokości : 1,11 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + należny podatek VAT; 

2) Grupy taryfowej 2 „odbiorcy usług zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi oraz celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, 
w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód rozliczani w oparciu o wskazania 
wodomierza lokalowego, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków”  
w następującej wysokości : 1,11 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + należny podatek VAT; 

3) Grupy taryfowej 3 „odbiorcy usług zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi oraz celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, 
w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód rozliczani na podstawie przeciętnych 
norm zużycia wody, na rzecz których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków”  
w następującej wysokości : 1,11 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + należny podatek VAT; 

4) Grupy taryfowej 4 „odbiorcy usług zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi oraz celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, 
w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód rozliczani w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków”  
w następującej wysokości : 1,11 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + należny podatek VAT; 

5) Grupy taryfowej 5 „odbiorcy usług zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi oraz celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, 
w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód rozliczani w oparciu o wskazania 
wodomierza lokalowego, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków”  
w następującej wysokości : 1,11 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + należny podatek VAT; 



6) Grupy taryfowej 6 „odbiorcy usług zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi oraz celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, 
w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód rozliczani na podstawie przeciętnych 
norm zużycia wody, na rzecz których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków”  
w następującej wysokości : 1,11 zł netto za 1m3 dostarczonej wody + należny 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, na rzecz 
których spółka świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę”  
w następującej wysokości : 2,61 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków + należny podatek 
VAT; 

2) Grupy taryfowej 2 „odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani 
w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, na rzecz których spółka świadczy również 
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę”  
w następującej wysokości : 2,61 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków + należny podatek 
VAT; 

3) Grupy taryfowej 3 „odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani 
na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których spółka świadczy również 
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę”  
w następującej wysokości : 2,61 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków + należny podatek 
VAT; 

4) Grupy taryfowej 4 „odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani 
w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego, na rzecz 
których spółka nie świadczy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę” 
w następującej wysokości : 2,61 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków + należny podatek 
VAT. 

 
§ 3. Dopłatę przekazuje się Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółce  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku. 
 

 §  4. Traci moc uchwała Nr XLVII/507/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 28 maja 2018 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 życie z dniem podjęcia 

 
 

WICEPRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
Elżbieta Niepelt 

 
 
 
 
 



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 2018 r. poz. 1152 ze zm.) Rada Miejska 
w Bornem Sulinowie może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej lub wszystkich grup 
taryfowych odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo – 
kanalizacyjnemu.  

 
Uwzględniając wysokość cen usług w zakresie zbiorowego dostarczania wody  

i zbiorowego odprowadzania ścieków 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 możliwości finansowych Gminy Borne Sulinowo  
i kształtuje się na poziomie: 
 

1. dopłata do ceny jednostkowej wody w wysokości 1,20 zł/m3 brutto 
2. dopłata do ceny jednostkowej ścieków w wysokości 2,82 zł/m3 brutto 

 
Przewiduje się, iż koszty finansowe do poniesienia z tytułu dopłat z budżetu gminy przy 8 % 
stawce podatku VAT wyniosą  - ok. 990 000,00zł. 
 
 
 
 


