UCHWAŁA NR XII/104/15
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH
z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu miasta i gminy Bobolice.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139 ze zmianami) – Rada Miejska
w Bobolicach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dopłatę dla odbiorców wody – gospodarstw domowych (taryfowe grupy odbiorców:
III, IV, V, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXXV) w wysokości: 1,85 zł/m³ netto + 8% VAT = 2,00 zł/m³
brutto (słownie: dwa złote i 00/100).
2. Rozliczenie dopłaty następować będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

§ 2. 1. Ustala się dopłatę dla dostawców ścieków – gospodarstw domowych (taryfowe grupy odbiorców:
A, B, G, H, J,) w wysokości: 8,05 zł/m³ netto + 8% VAT = 8,69 zł/m³ brutto (słownie: osiem złotych
i 69/100).
2. Rozliczenie dopłaty następować będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
§ 3. 1. Dopłaty określone w § 1 i 2 mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków dokonane
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przez Spółkę Regionalne
Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ
Marek Golas

UZASADNIENIE
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139 ze zmianami), przedsiębiorstwo
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie dnia 22 października 2015 r. złożyło
wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek dotyczy taryfy na okres od dnia 1 stycznia
2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na terenie miasta i gminy Bobolice.
Wniosek taryfowy Spółka RWiK opracowała zgodnie z ustawowymi zasadami zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie
taryf oraz warunków rozliczeń na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U.
Nr 127, poz. 886 ).
Zgodnie z wnioskiem wysokość ceny wody brutto na 2016 rok wyniesie 9,68 złotych za 1 m3 (spadek o 5,10%,
tj. 0,52 zł/m3 w stosunku do 2015 roku). Dopłata z budżetu Gminy do wody planowana w uchwale jest
w wysokości 2,00 złotych brutto do każdego m3 dla gospodarstwa domowego. Przy wprowadzeniu dopłaty
gminy cena za 1m3 wody wyniesie 7,68 zł brutto.
Zgodnie z wnioskiem wysokość ceny ścieków brutto na 2016 rok wyniesie 18,91 złotych (wzrost o 2,77 %,tj.
0,52 zł/m3 w stosunku do 2015 roku). Dopłata z budżetu Gminy do ścieków planowana w uchwale jest
w wysokości 8,69 złotych brutto do każdego m3 dla gospodarstwa domowego. Przy wprowadzeniu dopłaty
gminy cena za 1m3 ścieków wyniesie 10,22 zł brutto.
Łączna dopłata w 2016 roku z budżetu Gminy do wody i ścieków wyniesie 10,69 złotych brutto do 1 m3.
(0,09 zł/m3 więcej w stosunku do roku 2015 gdzie dopłata wynosiła 10,60 złotych brutto).
Razem cena wody i ścieków dla gospodarstwa domowego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia
2016 r. wyniesie 17,90 zł brutto (spadek o 0,56 %, tj. 0,10 zł/m3 w stosunku do 2015 roku).

