
UCHWAŁA NR XVI/127/2016 
RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków. 

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 z późn. zm.), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 2 i ust. 4 
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta 
Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się stawkę dopłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców (dotacji przedmiotowej kalkulowanej 
według stawki jednostkowej do 1 m3 odprowadzonych ścieków do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach) w kwocie 3,00 zł netto (słownie: 
trzy złote 00/100), która zostanie powiększona o podatek VAT. 

§ 2. 

1. Dopłata do odprowadzonych ścieków, o której mowa w § 1 będzie przekazywana w formie dotacji 
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach 
na podstawie ilości odprowadzanych ścieków z miejscowości Osiny i Wola Osińska. 

2. Dotacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. 
w Puławach będzie przekazywana w ratach miesięcznych. 

§ 3. 

Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc uchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 czerwca 
2016 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 



Uzasadnienie 

Po oddaniu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Osiny i Wola Osińska MPWIK 
"Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach przedstawiła do zatwierdzenia przez Radę Gminy Żyrzyn 
taryfę dla zbiorowego odprowadzenia ścieków z tych miejscowości obowiązującą od 1 lipca 2016 r.  

1. Cena netto za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców 
dla miejscowości Osiny i Wola Osińska zgodnie z wnioskiem taryfowym wynosiła 15,37 zł/m3. Po 
analizie wniosku przez Wójta Gminy i uzgodnieniu innych założeń do wniosku taryfowego MPWIK 
przedstawił wniosek, aby taryfa wynosiła 11,50 zł/m3. 

2. Rada Gminy Żyrzyn nie podjęła uchwały o zatwierdzeniu taryfy - uznając ją za zbyt wysoką, ale aby 
zmniejszyć obciążenie mieszkańców podjęła uchwałę nr XIII/102/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 
27 czerwca 2016 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków. Dopłata wynosi 
0,82 zł/m3 netto. Za odbiór ścieków mieszkańcy Osin i Woli Osińskiej płacą obecnie 10,68 zł/m3. 

3. Za taką samą usługę cena w Żyrzynie i w Zagrodach wynosi 5,65 zł/m3, w Puławach 6,21 zł/m3, 
w gminie Końskowola 8,06 zł/m3. 

4. Mieszkańcy Osin i Woli Osińskiej wnioskują aby zwiększyć dopłatę i zrównać taryfę do obowiązującej 
w gminie Końskowola.  

5. Wniosek zasługuje na uwzględnienie, dopłata 3 zł/m3 netto spowoduje, że cena za ścieki w Osinach 
i w Woli Osińskiej od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosiła 8,50 zł/m3. 

Koszty zastosowania dopłaty i przekazania dotacji dla MPWIK w 2017 r. oszacowane zostały na kwotę 
92000 zł. Kwota ta została zabezpieczona w budżecie Gminy Żyrzyn na 2017 rok. 


