Projekt
z dnia 4 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Mikołów
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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Dopłaty do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków, wynikające z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów, dla:
1) grupy taryfowej W1 i W1a - w kwocie 50 gr (słownie: pięćdziesiąt gr) brutto, w tym podatek VAT
za każdy 1 m3 wody;
2) grupy taryfowej K1 i K1a - w kwocie 3,00 zł (słownie: trzy zł 00/100), w tym podatek VAT za
każdy 1 m3 ścieków.
§ 2. Dopłaty wymienione w § 1 obowiązywać będą od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r.
§ 3. 1. Dopłaty, o których mowa w § 1, przekazywane będą z budżetu Gminy Mikołów Zakładowi
Inżynierii Miejskiej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie przy ul.
Kolejowej 4, w okresach miesięcznych do 20 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, na podstawie
zestawień faktur zawierających udokumentowane ilości dostarczonej wody i odprowadzonych
ścieków.
2. Rozliczenie całości przekazanych dopłat nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2022 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XX/206/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 lutego 2020 r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia .................... 2021 r.
Zgodnie z art. 24 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 z późn. zm.), Rada Gminy
może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.
Dopłaty dla gospodarstw domowych i rolnych służyć mają ochronie mieszkańców przed
wzrastającymi cenami taryf za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki. Utrzymanie dopłat rodzi
skutki budżetowe w okresie obowiązywania w wysokości dla wody 1.414.093,67 zł natomiast dla
ścieków 4.886.111,12 zł dla 1.330.108,41 m3 wody oraz 1.160.134,46 m3 odprowadzonych
ścieków. Proponowana dopłata do ceny wody oraz odebranych ścieków zminimalizuje koszt, jaki
poniesie mieszkaniec za zużywane media, w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r. Dopłaty są
w pełni uzasadnione i powodują zmniejszenie obciążeń dla finalnego odbiorcy. Mając na uwadze
powyższe, podjęcie stosownej uchwały jest celowe.
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