
UCHWAŁA NR XXXV/356/2018
RADY GMINY BRZEŹNICA

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 

zatwierdzonej przez regulatora.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 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 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) RADA 
GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące 
na terenie Gminy Brzeźnica w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

2. Do cen określonych w załączniku do niniejszej uchwały dolicza się podatek VAT według 
obowiązujących przepisów.

§ 2. Dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę określone 
w załączniku do niniejszej uchwały mają zastosowanie do zaopatrzenia w wodę na okres od 1 do 12 miesiąca 
obowiązywania taryfy zatwierdzonej przez regulatora.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 4. Dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaoptrzenie w wodę, określone w załączniku 
do niniejszej uchwały podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład Gminy 
Brzeźnica w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/356/2018

Rady Gminy Brzeźnica

z dnia 7 czerwca 2018 r.

DOPŁATY Z BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA DO TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG  ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  NA 
OKRES OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA TARYFY ZATWIERDZONEJ PRZEZ REGULATORA.

Lp.
Taryfowa 

grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena taryfy (netto) za 
1 m3 wody ustalona na 

okres od 1 do 
12 miesiąca
w złotych

Kwota (netto)
dopłaty z budżetu 

gminy do ceny
1 m3 wody
 w złotych

Cena (netto) za 1 m3 
wody dla  

odbiorców 
ustalonych po 

udzieleniu dopłaty 
z budżetu gminy

w złotych

Cena (brutto) za 1 m3 
wody dla  odbiorców 

ustalona po udzieleniu 
dopłaty      z budżetu 

gminy
w złotych

Cena za 1m3 doprowadzonej wody 4,97 zł 0,20 zł 4,77 zł 5,15 zł1. ZWL

stawka opłaty abonamentowej 10,64 zł 0 10,64 zł 11,49 zł

Cena za 1m3 doprowadzonej wody 4,97 zł 0 4,97 zł 5,37 zł 2. ZWP

stawka opłaty abonamentowej 10,64 zł 0 10,64 zł 11,49 zł

Cena za 1m3 doprowadzonej wody 4,97 zł 0 4,97 zł 4,97 zł 3. ZWG

stawka opłaty abonamentowej 5,83 zł 0 5,83 zł 5,83 zł

Id: B20D8D55-A43E-483B-845F-23F8AE69D073. Podpisany Strona 1



 

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kozioł

Id: B20D8D55-A43E-483B-845F-23F8AE69D073. Podpisany Strona 2



UCHWAŁA NR XXXIV/351/2018
RADY GMINY BRZEŹNICA

z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków 
obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 

zatwierdzonej przez regulatora.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) RADA 
GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie 
Gminy Brzeźnica w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

2. Do cen określonych w załączniku do niniejszej uchwały dolicza się podatek VAT według 
obowiązujących przepisów.

§ 2. Dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków, określone 
w załączniku do niniejszej uchwały mają zastosowanie do odprowadzonia ścieków na okres od 1 do 
12 miesiąca obowiązywania taryfy zatwierdzonej przez regulatora.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 4. Dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków, określone 
w załączniku do niniejszej uchwały podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie 
lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  i na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących 
w skład Gminy Brzeźnica w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu taryfy staje się 
ostateczna. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 

1) Uchwała Nr XX/184/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia dopłat 
do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2017 roku

2) Uchwała Nr XXXI/320/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XX/184/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia dopłat do 
taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2017 roku

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wejścia w życie taryfy 
zatwierdzonej przez regulatora. 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/351/2018

Rady Gminy Brzeźnica

z dnia 16 maja 2018 r.

DOPŁATY Z BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA DO TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG  ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  NA OKRES OD 
1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA TARYFY ZATWIERDZONEJ PRZEZ REGULATORA.

Lp.
Taryfowa 

grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena taryfy (netto) za 
1 m3 odprowadzonych 
ścieków ustalona na 

okres od 1 do 
12 miesiąca
w złotych

Kwota (netto)
dopłaty z budżetu 

gminy do ceny
1 m3 

odprowadzonych 
ścieków

 w złotych

Cena (netto) za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków dla  
odbiorców 

ustalonych po 
udzieleniu dopłaty 
z budżetu gminy

w złotych

Cena (brutto) za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków dla  
odbiorców ustalona 

po udzieleniu dopłaty 
z budżetu gminy

w złotych

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 18,82 zł 13,87 zł 4,95 zł 5,35 zł1. OŚMBL

stawka opłaty abonamentowej 14,67 zł 0 14,67 zł 15,84 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 18,82 zł 0 18,82 zł 20,33 zł 2. OŚMBP

stawka opłaty abonamentowej 14,67 zł 0 14,67 zł 15,84 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 8,47 zł 5,37 zł 3,10 zł  3,35 zł 3. OŚHBL

stawka opłaty abonamentowej 12,47 zł 0 12,47 zł 13,47 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych  
ścieków

8,47 zł 0 8,47 zł 9,15 zł 4. OŚHBP

stawka opłaty abonamentowej 12,47 zł 0 12,47 zł 13,47 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 3,10 zł 0 3,10 zł 3,35 zł5 OŚHBK

stawka opłaty abonamentowej 12,23 zł 0 12,23 zł 13,21 zł
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