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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia2017 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do opłaty abonamentowej wynikającej z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę realizowane przez Spółkę pod firmą: Wodociągi i Kanalizacja „AKWA" Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Rada

Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Nysa dla wszystkich grup odbiorców usług w ramach taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę, od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r., realizowane

przez Spółkę pod firmą: Wodociągi i Kanalizacja „AKWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Nysie, w wysokości 3,00 zł netto plus podatek VAT do miesięcznej opłaty abonamentowej dla
odbiorców korzystających z usług dostawy wody.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017 r.

Projekt

z dnia 10 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzony przez



Ź up. BURMKTRZA

Piotr Bobak
ca BURMISTRZA^

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Zgodnie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodęi

zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej,
wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.

Wodociągi i Kanalizacja „AKWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie złożyła w
dniu 18 lipca 2017 r. wniosek o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków sanitarnych oraz deszczowych i roztopowych na okres od dnia 1 października
2017 r. do dnia 30 września 2018 r. w następujących wysokościach dla grup taryfowych:

1.  Zaopatrzenie w wodę:

a) Grupa 1 (gospodarstwa domowe, inni odbiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej
oraz odbiorcy przemysłowi rozliczający się na podstawie wskazań wodomierza) - stawka
opłaty abonamentowej 6,00 zł/wodomierz/m-c netto.

W celu odciążenia mieszkańców w ponoszeniu wyższych kosztów zaopatrzenia w wodę,
proponuje się dopłatę w kwocie:

- 3,00 zł netto do ceny miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających
z usług dostawy wody.

Skutek finansowy niniejszej uchwały - dopłaty do ceny miesięcznej opłaty abonamentowej w roku
2017 - ok. 90.810,00 zł netto.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia2017 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanego przez Spółkę pod firmą: Wodociągi i Kanalizacja „AKWA"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie


