
UCHWAŁA NR LVI/450/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) - Rada Miejska 
Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
obowiązujące na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w okresie od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 
2022 r. w wysokości: 

1) 0,60 zł netto + 0,05 zł VAT = 0,65 zł brutto do ceny 1 m3 wody dla gospodarstw domowych to jest dla 
grup taryfowych W1, W2, W3; 

2) 0,60 zł netto + 0,05 zł VAT= 0,65 zł brutto do ceny 1 m3 wody dla pozostałych odbiorców, tj. dla grup 
taryfowych W4, W5, W6; 

3) 0,74 zł netto + 0,06 zł VAT = 0,80 zł brutto do ceny 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych to jest dla 
grup taryfowych K1, K2, K3; 

4) 0,74 zł netto + 0,06 zł VAT= 0,80 zł brutto do ceny 1 m3 ścieków dla pozostałych odbiorców, tj. dla grup 
taryfowych K4, K5, K6. 

§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania będą środki finansowe zapewnione w budżecie gminy w dziale 
400 rozdz. 40001 w kwocie 250.128,45 zł oraz dziale 900 rozdział 90001 w kwocie 285.606,18 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2022 r. 

2. Z dniem 31 marca 2022 r. traci moc obowiązująca uchwała nr LIII/435/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy 
Kłodzkiej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                                                     
i zbiorowy odprowadzania ścieków Rada Miejska może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych 
lub wszystkich taryfowych grup odbiorców. Mając na uwadze w/w przepis prawa, oraz sytuację 
ekonomiczno-gospodarczą mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej 
wnioskuje o podjęcie niniejszej uchwały.  
Wskazane w uchwale dopłaty w całości przekazywane są do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                
w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
Przewidywana ilość: 
1) dostarczonej wody w roku 2022 wynosi 384.813,00 m3. Planowany koszt dopłat wynosi 250.128,45 zł. 

Środki na ten cel zaplanowano w projekcie budżetu Gminy na rok 2022 w dziale 400, rozdział 40001, 
2) ścieków odebranych w roku 2022 wynosi około 357.007,72 m3. Planowany koszt dopłat wynosi 

285.606,18 zł. Środki na ten cel zaplanowano w projekcie budżetu Gminy na rok 2022 w dziale 900, 
rozdział 90001. 

Biorąc pod uwagę społeczną wagę problemu wynikającą z wysokości zatwierdzonych taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy, Burmistrz 
Bystrzycy Kłodzkiej wnosi do Rady o podjęcie uchwały w brzmieniu przedłożonego projektu. 
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