
UCHWAŁA Nr  XVIII/104/2016 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia  5 maja  2016 roku 
 

w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r.  
poz. 139) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1.  Uchwala się, na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku dopłaty dla II 
grupy taryfowej (dostawcy indywidualni - gospodarstwa domowe z terenu Gmin Kobylin, 
Krobia i Pogorzela) – świadczonych przez Międzygminny Związek Wodociągów  
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, w wysokości 1,85 zł za 1 m³ odprowadzanych ścieków 
wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi 
przepisami. 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2016 roku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotował:  
M. Andrzejewski 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XVIII/104/2016 

Rady Miejskiej w Pogorzeli 
z dnia 5 maja 2016 roku 

 
w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków 
 
Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 
w dniu 1 grudnia 2015 r. przyjęło uchwałę nr 16/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania 
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na rok 2016. 
Wysokość stawki za 1 m³ odprowadzania ścieków wzrosła w roku 2016 z kwoty 7,45 zł 
(netto) do kwoty 7,60 zł (netto). Ponieważ gmina na swoim terenie zamierza utrzymać dopłatę 
do stawki dla odbiorców usług – dostawców ścieków, proponuje się na podstawie art. 24 ust. 
6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku nr 123 poz. 858) - podjęcie uchwały 
w sprawie dopłat do 1 m³ ścieków w kwocie 1,85 zł (netto) wraz z należnym podatkiem od 
towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 
Wydatki na ten cel uzależnione będą od rzeczywistego zużycia wody i odprowadzania 
ścieków rozliczanego przez MZWiK w Strzelcach Wielkich. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 


