
Uchwała Nr V/23/19 
Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 27 lutego 2019 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 póź. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje: 

Ustala się  dopłaty z budżetu gminy do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. w sposób następujący: 

Grupa nr 1 	- gospodarstwa domowe 	- 4,27 zł  + VAT do każdego m3  ścieków 
Grupa nr 2 	- przemysłowi odbiorcy usług - 0,00 zł  
Grupa nr 1 	- pozostali odbiorcy usług 	- 2,30 zł  + VAT do każdego m3  ścieków 
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Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Baćkowice. 
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Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu 
Gminy w Baćkovvicach. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia, z mocą  obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. 



Uzasadnienie do Uchwały Nr V/23/19 
Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 27 lutego 2019 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 2018 r., poz. 1152 z póź. zm.) Rada Gminy może 
podjąć  uchwałę  o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców 
usług. Dopłatę  gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. 

Gmina Baćkowice posiada oczyszczalnię  ścieków o przepustowości 370m3/dobę. 
Obecnie gmina obsługuje ponad 32 km grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej, do której na koniec 
2018 r. przyłączonych było 411 odbiorców. Mała liczba podłączeń  do sieci kanalizacyjnej 
sprawia, że oczyszczalnia wykorzystana jest jedynie w ok 34%, dlatego koszty oczyszczenia 1m3  
ścieków są  wysokie. Rodzi to konieczność  stosowania dopłat do odprowadzanych ścieków. 
Różna jest też  wielkość  zanieczyszczeń  w ściekach poszczególnych grup odbiorców. Odbieranie 
ścieków od jednostek gospodarczych sprawiło, że Starostwo Powiatowe w Opatowie nałożyło na 
Gminę  Baćkowice obowiązek dodatkowych badań, których roczny koszt wynosi ok. 15 000 zł. 
Wielokrotnie wyższe są  również  koszt oczyszczenia poszczególnych rodzajów ścieków. 

Dopłaty do taryf za ścieki Gmina Baćkowice stosuje corocznie. 

Zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ceny i stawki opłat za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2019 r. w wysokości 6,87 (od 01.012019 do 18.06.2019 r.) 
7,05 (od 19.062019 do 31.12.2019 r.) dla wszystkich grup taryfowych sprawia, że konieczne 
staje się  zróżnicowanie dopłat dla poszczególnych grup taryfowych. 

Uchwalą  Nr IV/19/19 Rady Gminy Baćkowice z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2019 r., w dziale 900, rozdział  90001, paragraf 0830D 
przyjęto wpływy z usług (obejmujące opłaty za wprowadzanie ścieków do kanalizacji) 
w wysokości uwzgledniającej przyjęte niniejszą  uchwalą  dopłaty. 

Uchwała o dopłatach z budżetu Gminy Baćkowice do taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę  i za wprowadzanie ścieków do kanalizacji nie jest aktem prawa miejscowego, nie 
nakłada również  obowiązków, a jedynie daje uprawnienia. 

Pierwsze naliczenie opłat za 2019 r. nastąpi w miesiącu kwiecień  2019 r. 
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