
Uchwała Nr XLVI/263/18 
Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 15 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia dopłat z budżetu gminy do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i za wprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Baćkowice 

Na podstawie art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. z 2017r., poz. 328 ze zm.), Rada Gminy uchwała co następuje: 

1 

Ustala się  dopłaty z budżetu gminy do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na okres od dniem wejścia w życie taryfy zatwierdzonej decyzją  
nr KR.RET.070.74.2018 z dnia 25 maja 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie do 31.12.2018 r. 
w sposób następujący: 

Grupa nr 1 	- gospodarstwa domowe 	 - 4,27 zł  
Grupa nr 2 	- przemysłowi odbiorcy usług 	 - 0,00 zł  
Grupa nr 3 	- pozostali odbiorcy usług 	 -2,30 zł  

2 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Baćkowice. 

3  

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu 
Gminy w Baćkowicach. 

4 

Uchwała obowiązuje z dniem wejścia w życie taryfy zatwierdzonej decyzją  
nr KR.RET.070.74.2018 z dnia 25 maja 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI /263/18 
Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 15 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia dopłat z budżetu gminy do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i za wprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Baćkowice 

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r., poz. 328 ze zm.) Rada Gminy 
może podjąć  uchwalę  o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup 
odbiorców usług. Dopłatę  gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. 

Pismem z dnia 12.03.2018 r. Gmina Baćkowice wystąpiła do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na terenie gminy Baćkowice. 

Decyzją  nr KR.RET.070.74.2018 z dnia 25 maja 2018 r. Dyrektor Regionalny zatwierdził  
taryfę  dla zbiorowego odprowadzenia ścieków ustaloną  przez Gminę  Baćkowice. 

Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
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