
UCHWAŁA NR XI/79/19
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy 
Biesiekierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U . z 2019 r. poz. 1437) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy 
Biesiekierz dopłaty z budżetu Gminy Biesiekierz do ceny 1 m3 dostarczonej wody na cele bytowe i do ceny 1 m3 
odprowadzanych ścieków bytowych. 

§ 2. Użyte w uchwale określenie gospodarstwo domowe oznacza: gospodarstwo prowadzone przez  osoby 
razem zamieszkujące w lokalu mieszkalnym, posiadające do niego tytuł prawny, zarządzający wspólnym budżetem 
w celu zaspokojenia głównych potrzeb członków gospodarstwa domowego. Osoby samotne, utrzymujące się 
samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe. Pojęcie to nie obejmuje osób prawnych oraz podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą. 

§ 3. 1. Ustala się dla wszystkich odbiorców wody zaliczanych do grup taryfowych: I , II, III, IV, XI, XII, XIII, 
XIV, XXXIV, XXXV dopłatę do ceny 1 m3 wody w wysokości  0,45 zł/m3 brutto, w przedziale zużycia wody na 
cele bytowe do 25 m3 miesięcznie na gospodarstwo domowe. 

2.  Dopłatą nie objęte jest zużycie wody w gospodarstwie domowym w przedziale zużycia powyżej 25 m 3/m-
c. 

3.  Ustala się dla wszystkich dostawców ścieków zaliczanych do grup taryfowych: A , G, H dopłatę do ceny 
1m3  ścieków w wysokości 6,14 zł/m3 brutto, w przedziale zużycia wody na cele bytowe do 25 m3 miesięcznie. 

4.  Dopłaty określone w ust. 1 i 3 zostaną sfinansowane ze środków budżetowych własnych Gminy Biesiekierz. 

5.  Dopłaty określone w ust. 1 i 3 zostaną sfinansowane ze środków budżetowych własnych Gminy Biesiekierz.

§ 4. Dopłaty, o których mowa w § 3 ustala się na okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Biesiekierzu 

Anna Bejnarowicz
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