
UCHWAŁA NR LVI/439/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 10 listopada 2021 r. 

w sprawie  dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa 5,6,7,8,9 na terenie gminy Staszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 
2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Miejska 
w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1.  

Ustala się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa 5,6,7,8,9 na terenie gminy Staszów w wysokości 
brutto 3,00 zł (słownie: trzy złote) za 1 m3 odprowadzonych ścieków. 

§ 2.  

Dopłata ustalona w § 1 niniejszej uchwały, dotyczy dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę na terenie gminy Staszów zatwierdzonej decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2018 r. 
(KR.RET.070.240.2018), którą zgodnie z art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, stosuje się do dnia wejście w życie nowej taryfy albo 
tymczasowej taryfy. 

§ 3.  

Dopłata , o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, obowiązuje w okresie od dnia 01.07.2021r. do dnia 
wejście w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy. 

§ 4.  

Dopłata określona w § 1 niniejszej uchwały będzie przekazywana przez gminę Staszów spółce 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Staszowie przy ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów (posiadającej 
numer REGON:830251455, numer NIP:8660001412, numer KRS:0000148363), na zasadach określonych 
w odrębnej umowie. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r. poz. 1834 
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§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 
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Uzasadnienie 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stosowanie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami, 
stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym. W myśl zaś 
art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 
2020r. poz. 2028) "Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich 
taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo- 
kanalizacyjnemu". Dopłata dotyczy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Staszów 
zatwierdzonej decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2018 r. (KR.RET.070.240.2018), która to taryfa na mocy 
art. 24 g ostatnio wskazanej ustawy stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy. 
Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wystosowanym w piśmie z dnia 
20.10.2021r. znak: WI.54.52.2021, " w sytuacji gdy upłynął już okres na jaki zostały zatwierdzone przez organ 
regulacyjny dotychczas obowiązujące taryfy, znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy art. 24f 
ust. 2 i art. 24 g ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków." Zatem Rada 
Miejska może podjąć uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy w wysokości odnoszącej się do 
dotychczasowych taryf na nowy okres tj. od dnia 01.07.2021 r. do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo 
tymczasowej taryfy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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