
UCHWAŁA NR XXIV/167/20 
RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) – Rada 
Gminy Somianka uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących w okresie od 
1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. dla wszystkich grup odbiorców, w wysokości – 1,86 zł + VAT za 
jeden metr sześcienny ścieków komunalnych odprowadzanych do urządzeń zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 

§ 2. Pobiera się od dostawców opłaty za odprowadzanie ścieków, w wysokości pomniejszonej o stawkę 
dopłat. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Jan Rakowski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 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 z wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców.

W celu zapewnienia możliwie szerokiej dostępności usług zbiorowego odprowadzania ścieków ustalona
została dopłata do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wszystkich grup odbiorców usług, zgodnie
z cytowaną ustawą. Źródłem sfinansowania dopłat będzie budżet Gminy Somianka.

Zgodnie z art. 24b ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków –
taryfa została zatwierdzona decyzją Nr WA.RET.070.1.374.2.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. wydaną przez
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie. Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat. Weszła w życie 1 września 2018 r. i obowiązuje
do 31 sierpnia 2021 r.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy
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