
UCHWAŁA NR XI/118/2019
RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r, 
poz. 506) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1152)

RADA GMINY SŁUPSK
uchwala, co następuje

§ 1. 

Na wniosek Wójta Gminy Słupsk, zatwierdza się z budżetu Gminy Słupsk dopłatę dla pierwszej grupy 
taryfowej do cen stawek i opłat za zrzut ścieków w wysokości 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100) do 1 m3 
ścieków. Dopłatę ustala się na okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Słupsk

Mirosław Klemiato

Id: C2E613E3-D03C-44E6-A682-FF6C4AA1E473. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017r. poz.328) w związku z art.240 ust. 3, pkt 27  ustawy z dnia 20 lipca
2017r Prawo wodne (Dz. U. Z 2017r., poz. 1566 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) na wniosek „Wodociągi”
Słupsk Sp. z o.o. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzją z dnia 21 maja 2018r.
znak GD.RET.070/152/D/2018.K.R zatwierdził Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków dla Wodociągów Słupsk Spółka z o.o.

Wobec powyższego stawka taryfowa za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Słupsk od
11.06.2019 do 10. 06 2020r. kształtuje się następująco.

1. dla I grupy taryfowej – gospodarstwa domowe 7,34 zł netto/7,93 zł brutto

2. dla pozostałych odbiorców - 7,34 zł netto/7,93 zł brutto.

Dla pierwszej grupy taryfowej (gospodarstwa domowe) do cen stawek i opłat za zrzut ścieków ustala się dopłatę
z budżetu Gminy Słupsk w wysokości 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100) do 1m3 ścieków.
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