UCHWAŁA NR LIX/396/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152), Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się dopłatę dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę wg taryfy dla gospodarstw
domowych z terenu gminy i miasta Gminy Lądek-Zdrój w wysokości 0,31 zł brutto za każdy 1 m3 wody.
2. Ustala się dopłatę dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków wg taryf dla gospodarstw
domowych z terenu gminy i miasta Lądek-Zdrój w wysokości 1,70 zł brutto za każdy 1 m3 ścieków.
§ 2. 1. Dopłaty, o której mowa w §1 przekazywane będą przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu pod
nazwą Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Lądku Zdroju po przedłożeniu przez Spółkę rozliczenia za
faktycznie dostarczane wodę i odprowadzane ścieki razem ze zbiorczym zestawieniem w miesięcznych okresach
rozliczeniowych.
2. Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Lądku Zdroju pobiera opłaty za zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków od odbiorców wody i dostawców ścieków objętych dopłatami w wysokości
pomniejszonej o stawkę dopłat.
§ 3. Źródłem pokrycia zobowiązań będą środki finansowe z budżetu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Dopłaty, o których mowa w §1, będą obowiązywać od dnia wejście w życie nowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzonych przez organ regulacyjny do dnia
31 grudnia 2018 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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UZASADNIENIE
W dniu 4 lipca 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję nr
WR.RET.070.350.2018.PK Zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój na okres 18 miesięcy zgodnie z
załącznikiem do niniejszej uchwały.
Przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna po upływie 14 dni od dnia jej dostarczenia. Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków w terminie 7 dni od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna,
zobowiązane jest do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie decyzje zatwierdzającej przedmiotową taryfę.
Wyżej wymieniona decyzja wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
W związku z powyższym proponuje się udzielić dopłaty dla gospodarstw domowych
w aktualnie obowiązującej wysokości tj.:
- do wody 0,31 zł brutto,
- do ścieków 1,70 zł brutto.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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