Uchwała Nr LIV/430/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie dopłaty do ceny wody dla odbiorców z terenów wiejskich
w Gminie Karczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 123 poz. 858 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się dopłatę w grupie odbiorców wody z terenów wiejskich w Gminie
Karczew w wysokości: 0,63 zł. + 7% VAT do każdego m3 wody.
2. Dopłata ustalona w ust. 1 obowiązywać będzie w okresie od 1 stycznia 2011r. do 30
czerwca 2011 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
mgr Danuta Żelazko

UZASADNIENIE
Grupa Remontowa w Karczewie dnia 18 października 2010 r. przedłożyła wniosek o
zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie gminy Karczew na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r.
Grupa Remontowa w Karczewie przedstawiła do zatwierdzenia taryfę w której następuje wzrost
ceny dostarczanej wody.
Uwzględniając fakt wzrostu cen usług dostarczania wody, niezbędnym jest w oparciu o art.
24 ust. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
uchwalenie dopłaty w kwocie 0,63 zł. + VAT /m3 dla grupy odbiorców z terenów wiejskich w
gminie Karczew. Grupa ta obejmuje gospodarstwa domowe, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą oraz placówki oświatowe i świetlice.
Przyjęta dopłata w wysokości 0,67 zł./m3 brutto rodzi skutki budżetowe w okresie
obowiązywania taryfy tj:
-od 01.01.2011 do 30.06.2011 w wysokości 55 021,74 zł. dla planowanej ilości dostarczonej wody
w wysokości 82 122 m3
Dopłata do taryfy dotyczyć będzie okresu od 01.01.2011 do 30.06.2011r i wyniesie
55 021,74 zł. - kwota ta powinna być zabezpieczona w budżecie Gminy Karczew na rok 2011.
Dopłata spowoduje, że realny wzrost cen za wodę wyniesie 4,10 %.

