
 
 

 
Uchwała Nr XLVI/232/2018 

Rady Gminy Sadowne 
z dnia 29 maja 2018 roku 

 

 

w sprawie ustalenia dopłaty do wszystkich taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6  Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 

328 z późn. zm.) Rada gminy Sadowne uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

1. Ustala się dopłatę do wszystkich taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków siecią 

kanalizacyjną w wysokości 2,40 zł netto (2,59 zł brutto) za 1 m3 ścieków. 

2. Dopłata, o której mowa w ust. 1 przekazywana będzie Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

w Sadownem w okresach miesięcznych na podstawie wskazań przepływomierza na 

oczyszczalni ścieków. 

 

§2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2018r. 

 

 

 

 

 

 

 



         

 
 
 

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy  
w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem zajmuje się między innymi obsługą sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości Sadowne, obsługą i nadzorem nad oczyszczaniem ścieków w 

Gminnej oczyszczalni  ścieków, oraz ponosi wszystkie koszty związane z procesem odbioru i ich 

oczyszczania. W okresie obowiązywania dotychczasowych taryf w celu zbilansowania 

przychodów i kosztów z tym związanych, niezbędna była dopłata do obowiązujących taryf dla 

wszystkich grup dostawców ścieków. Dopłata ta zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sadowne  

Nr XXXIII/150/2017 z dnia 29 marca 2017r. wynosi 2,40 zł netto (2,59 zł brutto) do 1m3 

ścieków. W nowym okresie obowiązywania taryf tj. od dnia 12.06.2018r. do dnia 11.06.2019r. 

dopłata w celu utrzymania dotychczasowej taryfy dla dostawców ścieków jest niezbędna, wynika 

to z kalkulacji taryf które zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie i stały się z dniem 10.05.2018r. 

prawomocne.  

Sytuacja ekonomiczna w zakresie gospodarki ściekowej w okresie objętym analizą nie 

uległa zmianie od kilku lat, co wynika z faktu nie wykorzystywanej w pełni mocy przerobowej 

oczyszczalni, zwyżka ilości ścieków w wyniku rozbudowy sieci nie zrównoważy wzrostu 

kosztów opłat za korzystanie ze środowiska, które wynikają z nowego prawa wodnego.  

W związku z powyższym wnosimy o uchwalenie dopłaty do ceny dla wszystkich dostawców 

ścieków zgodnie projektem uchwały. 

 


