
UCHWAŁA NR IX/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Żarów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz 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 2018 r. poz 1152 z późn. zm. ) Rada Miejska 
w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłatę za dostarczenie wody w wysokości 0,72 zł/m3 netto plus podatek VAT w wysokości 8%.

§ 2. Ustala się dopłatę za odprowadzenie ścieków w wysokości 1,99 zł/m3 netto plus podatek VAT 
w wysokości 8 %.

§ 3. Dopłata o której mowa w § 1 i § 2 obowiązuje dla taryf W1g1G, W1p1,W1r1G, Wig3G, W1p3, W1r3G, 
K1g1G, W1K1g1G, w terminie od dnia 9 czerwca 2019 r. przez okres 12 miesiący tj. do dnia 8 czerwca 2020 r.

§ 4. Dopłata o której mowa w § 1 i § 2 rozliczana będzie w cyklach miesięcznych na podstawie faktur 
wystawianych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W latach poprzednich, ze względu na wzrost kosztów działalności zakładu, aby nieprzerzucać w całości tych
kosztów na mieszkańców, Rada Miejska wprowadziła dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do ceny
dostarczania wody i odbioru ścieków od mieszkańców gminy. Obecnie Rada Miejska podejmuje uchwałę
o utrzymaniu dopłaty do ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy, aby
w dalszym ciągu odciążyć ich od części rzeczywistych podwyżek.

Sporządził:

Piotr Weiland

Kierownik Referatu Komunalnego
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