
UCHWAŁA NR IV/11/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy 
taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Staszów 

na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U 2013 poz. 594 ze zmianami)1) art. 
24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami)2) oraz 
art. 219 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (z dn. 27 sierpnia 2009, Dz. U. z 2013, poz. 
885 ze zmianami)3) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Ustala się dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy 
z o.o. w Staszowie ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów dopłatę w wysokości 3,00 zł 
(brutto) do opłaty za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez 
odbiorców z gospodarstw domowych (grupa taryfowa I) na okres od 01.01.2015 r. do 
31.12.2015 r. 

§ 2. 
Dopłata określona w § 1 będzie przekazywana przez Gminę Staszów Przedsiębiorstwu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie ul. Wojska 
Polskiego 3, 28-200 Staszów na zasadach określonych w odrębnej umowie. 

§ 3. 
Dopłata realizowana będzie ze środków budżetu Gminy Staszów rozdział 90001 § 4300. 

§ 4. 
W/w zasady mają zastosowanie do cen ścieków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 
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§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2015 r. do 
31.12.2015 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jerzy Kozioł

1) z 2013 poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007, Nr 147, poz. 

1033 z 2009 r., Nr 18, poz. 97, z 2010 r., Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578 z 2012 r., poz. 951, poz. 1513, 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938, poz. 1646, 

z 2014 poz. 379, 911, 1146
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Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/11/14

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

W dniu 22.10.2014 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka Gminy z o.o. w Staszowie, przedłożyło wniosek o zatwierdzenie taryf na 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 
01.01.2015 do 31.12.2015 r. Taryfy zostały opracowane na podstawie ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz przepisów 
wykonawczych. Zaproponowano niżej wymienione stawki opłat za odprowadzanie 
ścieków: 

Taryfa dla odprowadzania ścieków 
grupa taryfowa I -gospodarstwa domowe 
grupa taryfowa II -pozostali odbiorcy 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzania ścieków 

Lp Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty 
netto zł/m3

stawka opłaty abonamentowej 
(zł/odbiorcę/miesiąc)

1 2 3 4
1 Grupa I cena za 

odprowadzone ścieki 
9,50 4,00

2 Grupa II cena za 
odprowadzone ścieki 

9,50 8,00

Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfach dolicza się podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Należy uznać za celowe pod względem ich ponoszenia przedłożone przez 
Przedsiębiorstwo koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a taryfy za opracowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy może obniżyć ustaloną przez Przedsiębiorstwo cenę 
ścieków, ustalając jednocześnie dopłatę z tego tytułu. 

Po przeanalizowaniu wniosku przedłożonego przez Przedsiębiorstwo uznano za 
uzasadnioną dopłatę w wysokości 3,00 zł brutto do opłaty za 1 m³ ścieków 
wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych przez odbiorców z gospodarstw 
domowych (grupa taryfowa I).
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