
UCHWAŁA NR XXXIV/256/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 16 marca 2017 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 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.) 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 2017 r. poz 328 ) Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłatę za dostarczenie wody w wysokości 0,75 zł/m3 netto plus podatek VAT w wysokości 8%.

§ 2. Ustala się dopłatę za odprowadzenie ścieków w wysokości 1,31 zł/m3 netto plus podatek VAT 
w wysokości 8 %.

§ 3. Dopłata o której mowa w § 1 i § 2 obowiązuje dla taryf W1/G/1, W1/G/3, W1/R/1, W1/R/3, W1/P/1, 
W1/P/3, K1/G/1, K1/R/1 w terminie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. przedstawił do zatwierdzenia przez Radę Miejską
w Żarowie wniosek o zatwierdzenie tarfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. Z analizy wniosku wynika, iż pod wpływem opłat zewnętrznych tj, podatków, opłat za korzystanie ze
środowiska, opłat związanych z dzierżawą i podatkiem od nieruchomości za sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
które ZWiK w Żarowie Sp.z o.o. użytkuje od 2017 r. na podstawie umowy dzierżawy, nastąpił znaczny wzrost
kosztu działalności zakładu. W celu nieprzerzucania kosztów tych podwyżek na mieszkańców gminy Rada
Miejska, zgodne 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 2017 r. poz 328) podejmuje uchwałę o dopłacie dla ZWiK
w Żarowie Sp. z o.o.

Sporządził:

Piotr Weiland

Kierownik Referatu Komunalnego
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