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z dnia  12 maja 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz.713), oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące wysokości dopłaty do taryfy dla wszystkich grup odbiorców usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: 
L.p Rodzaj cen i stawek 

opłat 
Taryfa zatwierdzona dla 
odbiorcy usług 

Stawka w złotych 
płatna przez 
odbiorcę  

Dopłata Gminy 

1 2 3 4 5 
1 Gotowość urządzeń 

wodociągowych lub 
kanalizacyjnych  

1,26 zł + 8% VAT 0,64 zł + 8% VAT  0,62 zł + 8% VAT 

2 Odczyt i rozliczenie 8,32 zł + 8% VAT 1,19 zł + 8% VAT  7,13 zł + 8% VAT 
3 Odczyt i rozliczenie wody 8,32 zł +8% VAT 1,19 zł + 8% VAT  7,13 zł + 8% VAT 
4 Odczyt i rozliczenie    

ścieków 
8,32 zł +8% VAT 1,19 zł + 8% VAT  7,13 zł + 8% VAT 

§ 2. Dopłaty, o których mowa w § 1 będą obowiązywały w  okresie od 23 czerwca 2020 roku do 
22 czerwca 2021 roku. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 10 czerwca 2019 r. 
w sprawie dopłaty dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz.1437 z późn. zm.), przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat na podstawie niezbędnych przychodów, po dokonaniu ich
alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. Taryfy powyższe organ regulacyjny
(art. 27a ust.1 cytowanej powyżej ustawy) tj. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdza w drodze decyzji. Z kolei w myśl
art. 24 ust. 6 ustawy, rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich
taryfowych grup odbiorców usług.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z siedzibą w Lublinie Decyzją LU.RET.070.1.51.2018. PW z dnia 04.06.2018 r., po ocenie wniosku
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie zatwierdził ceny
i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Miejskiej Hrubieszów na okres 3 lat tj. od 1 do 36 miesiąca, różnicując wysokość stawek w okresach od
1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca oraz od 25 do 36 miesiąca.

Miesięczna dopłata Gminy Miejskiej Hrubieszów wynosiła 34 826,13 zł wg stawek opłaty przyjętych
uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr IX/82/2019 z 10 czerwca 2019 r., czyli:

1) Gotowość urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych 0,60 zł + 8%VAT;

2) Odczyt i rozliczenie 7,04 zł + 8% VAT;

3) Odczyt i rozliczenie wody 7,04 zł + 8% VAT;

4) Odczyt i rozliczenie ścieków 7,04 zł + 8% VAT.

Miesięczna dopłata Gminy Miejskiej Hrubieszów będzie wynosiła 35 330,35 zł wg. nowych stawek,
czyli wzrośnie o 504,22 zł miesięcznie co w ciągu 12 m-cy da kwotę 6 050,64 zł.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): ANNA FRĄCZEK
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:
Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK

Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

MARTA WOŹNICA
Skarbnik

Zatwierdzono przez Burmistrza:
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