
Uchwała Nr XLII/  /2014 
Rady Gminy Giżycko 

z dnia 13 listopada 2014 roku 
 
 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf oraz uchwalenia dopłat 
do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 24 ust. 6, ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków                   
(Dz. U. z 2006 r.  Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Przedłuża się o 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2015 roku, czas obowiązywania 
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXII/389/2013 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 
listopada  2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę         
i zbiorowego odprowadzania ścieków.  
 

§ 2 
1. Uchwala się dopłatę z budżetu Gminy do taryfy dla  zaopatrzenia  w wodę dla 1 i 2 
taryfowej grupy odbiorców w wysokości 1,48 zł do 1m³. 
2. Uchwala się dopłatę z budżetu Gminy do taryfy za odprowadzenie ścieków dla 1, 2 i 3 
taryfowej grupy odbiorców usług w wysokości 3,45 zł do 1 m³. 
3. Dopłaty określone w ust. 1 i 2 będą powiększone o podatek VAT. 
 

§ 3 
Po zastosowaniu dopłat przewidzianych w § 2 taryfowe ceny dla odbiorców zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyniosą: 

I. Cena wody: 
1) cena 1m³ wody dla gospodarstw domowych oraz innych podmiotów korzystających           

z wody na cele socjalno-bytowe (grupa taryfowa I) – 3,20 zł + VAT  
2) cena 1m³ wody dla pozostałych odbiorców (grupa taryfowa II) – 3,20 zł + VAT 

 
II.  Cena ścieków: 
1) cena 1m³ ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych dostawców ścieków 

(grupa taryfowa I) –   9,50 zł + VAT 
2) cena 1m³ ścieków dla  gospodarstw domowych i pozostałych dostawców ścieków 

posiadających urządzenia pomiarowe (grupa taryfowa II) – 9,50 zł + VAT 
3) cena 1m³ ścieków dla  gospodarstw domowych i pozostałych dostawców ścieków 

dostarczających ścieki w ilości większej niż 30 000 m³/rok (grupa taryfowa III)           
– 8,50 zł + VAT    

 
                                                                        § 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                                        Ewa Raczkowska 
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UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 24 ust 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu    
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), 
zwanej dalej ustawą, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym dnia 22 października 
2014 roku złożył wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na 
terenie Gminy Giżycko na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.  
 
W uzasadnieniu  wniosku zamieszczono informacje, o których mowa w art. 24 ust.9b w/w 
ustawy, tj. dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych 
uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf.  
 
Przedłożone przez GZK informacje wskazują na zasadność wniosku. 
 
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich 
taryfowych grup odbiorców usług. 
Skutek finansowy niniejszej uchwały – dopłaty do ceny taryfowej wody – 703 296 zł,  
dopłaty do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków – 950 130 zł – łącznie 1 653 426 zł.  
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