UCHWAŁA NR XLIV/301/2022
RADY GMINY RYCHTAL
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowgo odprowadzania
ścieków.
Na podstawie 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 ze zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Rychtal do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla 1 taryfowej grupy
odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
zatwierdzonej przez organ regulacyjny – w wysokości 10,57 zł netto + należny podatek VAT.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rychtal
Aleksandra Olejnik
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Uzasadnienie
Zgodnie z 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 ze zm.) Rada Gminy Rychtal może podjąć uchwałę
o dopłacie do jednej, wybranej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia
wodę i odprowadzania ścieków.
W celu zmniejszenia ceny dla odbiorców usług w związku z dużymi kosztami odprowadzania ścieków
skalkulowanymi w taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków, podjęto uchwałę o dopłacie dla „I taryfowej
grupy odbiorców”. Dopłaty dokonuje się ze środków budżetu Gminy Rychtal.
Określony w § 3 termin wejścia w życie uchwały (01 lipca 2022 r.) związany jest z terminem
obowiązywania taryfy, określonym w decyzji nr WR.RZT.70.302.2021 z dnia 30 maja 2022 r. Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie zatwierdzającej taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rychtal w terminie od
1 do 12 miesiąca - taryfa ta wynosi 16,67 zł /m3 netto + należny podatek VAT.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
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