
UCHWAŁA NR XXVII/252/2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 19 października 2021 r. 

w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dopłatę dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy 
Sieroszewice w wysokości 0,18 zł brutto za każdy 1 m3 wody. 

2. Ustala się dopłatę dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy 
Sieroszewice w wysokości 1,00 zł brutto za każdy 1 m3 ścieków. 

§ 2. Dopłaty, o których mowa w § 1 przekazywane będą Gminnemu Zakładowi Komunalnemu 
w Sieroszewicach po przedłożeniu przez Zakład rozliczenia za faktycznie dostarczoną wodę i odprowadzone 
ścieki razem ze zbiorczym zestawieniem w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

§ 3. Dopłaty, o których mowa w § 1, ustala się na okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Sieroszewice 

 
 

Rafał Bartnik 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXVII/252/2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 
z dnia 19 października 2021 r. 

 

w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 6 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków 
dla mieszkańców gminy Sieroszewice. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-
kanalizacyjnemu. 

W celu zapewnienia możliwie szerokiej dostępności usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków ustalona została dopłata do ceny 1 m3 wody i 1 m3 ścieków dla mieszkańców gminy 
Sieroszewice. Dopłata będzie przekazywana na rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego, który jest 
zobowiązany stosować dopłatę w rozliczeniu z odbiorcami, co w efekcie spowoduje obniżenie opłat 
ponoszonych przez w/w odbiorców. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.  
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