
UCHWAŁA NR LXII/513/2022 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług Grupa 5, 6, 7, 8, 9, 12 na terenie gminy Staszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U  
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Miejska w Staszowie 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dopłatę w wysokości brutto 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100) za 1 m³ odprowadzanych ścieków 
na terenie gminy Staszów dla taryfowej grupy odbiorców usług: 

- Grupa 5 - odbiorcy pobierajacy wodę na cele socjalno - bytowe, odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani 
w oparciu o wskazania wodomierza. Okres rozliczeniowy - 3 miesiące; 

- Grupa 6 - odbiorcy pobierajacy wodę na cele socjalno - bytowe, odprowadzający ścieki bytowe,  rozliczani 
na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. Okres rozliczeniowy - 3 miesiące; 

- Grupa 7 - Odbiorcy w budynkach wielolokalowych pobierający wodę na cele socjalno - bytowe, 
odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody. Okres rozliczeniowy - 1 miesiąc; 

- Grupa 8 - Odbiorcy pobierajacy wodę na cele socjalno - bytowe, odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani 
w oparciu o wskazania wodomierza i wodomierza dodatkowego. Okres rozliczeniowy  
- 3 miesiące; 

- Grupa 9 - Odbiorcy w budynkach wielolokalowych pobierający wodę na cele socjalno - bytowe, 
odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego                  
w lokalu. Okres rozliczeniowy - 1 miesiąc, 

-  Grupa 12 - Odbiorcy odprowadzający ścieki socjalno - bytowe rozliczani w oparciu o wskazania 
wodomierza lub urządzenia pomiarowego. Okres rozliczeniowy 3 miesiące. 

§ 2.  

Dopłata ustalona w § 1 niniejszej uchwały, dotyczy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę              
i zbiorowego odprowadzania ścieków dla grupy taryfowej Grupa 5, 6, 7, 8, 9, 12 na terenie gminy Staszów, 
zatwierdzonej decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2021 r. (KR.RZT.70.377.2021). 

§ 3.  

Dopłata, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, obowiązuje w okresie od dnia 01.02.2022 r. 
do dnia 31.05.2022 r. 

§ 4.  

Dopłata określona w § 1 niniejszej uchwały będzie przekazywana przez gminę Staszów spółce 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Staszowie przy ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów  (posiadającej numer 
REGON:830251455, numer NIP: 8660001412, numer KRS:0000148363), na zasadach określonych w odrębnej 
umowie. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r. poz. 1834 
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§ 5.  

Dopłata, o której mowa w §1 niniejszej uchwały pokrywana będzie ze środków budżetu Miasta i Gminy 
Staszów na rok 2022. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LXII/513/2022 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami, 
stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym. W myśl zaś 
art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028) "Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub 
wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-
kanalizacyjnemu". Dopłata dotyczy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków - Grupa 5, 6, 7, 8, 9, 12 na terenie gminy Staszów, zatwierdzonej decyzją Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 20 grudnia 
2021 r. (KR.RZT.70.377.2021), która została ogłoszona w dniu 05.01.2022r. Zgodnie z art. 24f ww. ustawy 
zatwierdzona taryfa oraz tymczasowa taryfa wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym 
mowa w art. 24e ust. 1. Po przeanalizowaniu ww. decyzji uznano za uzasadnioną dopłatę w wysokości 4,00 zł 
brutto za 1 m³ odprowadzonych ścieków dla taryfowych odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków - Grupa 5, 6, 7, 8, 9, 12 na terenie gminy Staszów w okresie od 
01.02.2022 r. do 31.05.2022 r. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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