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Poz. 8535
UCHWAŁA NR II/17/2018
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 7 grudnia 2018 roku

w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152), Rada Gminy Czorsztyn uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się dopłatę z budżetu gminy do taryfy za zbiorowe dostarczanie wody dla I grupy taryfowej
odbiorców z wodociągu stanowiącego własność Gminy Czorsztyn do 1 m3 w wysokości 1,13 zł.
2. Do podanej w ust. 1 dopłaty doliczany będzie podatek VAT w wysokości 8%.
3. Dopłatę ustala się na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Czorsztyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
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Załącznik
do uchwały Nr II/17/2018
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 7 grudnia 2018 r.
1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Czorsztyn,
zatwierdzonych decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia
30 maja 2018 r. znak: KR.RET.070.103.2018.
Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa
odbiorców

Cena/stawka
netto
do 29.06.2019

Cena/stawka netto Cena/stawka netto
od 30.06.2019
od 30.06.2020
do 29.06.2020
do 29.06.2021

Grupa I
cena w zł za 1 m3
– wszyscy odbiorcy
dostarczonej wody
gospodarstw
Opłata stała abonamentowa
domowych
zł/odb/mc

3,98

4,21

4,46

5,00

5,00

5,00

cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
Opłata stała abonamentowa
zł/odb/mc

4,56

4,79

5,04

5,00

5,00

5,00

Grupa II
– pozostali odbiorcy

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub
zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT.
2. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Czorsztyn w 2019 r.
po uwzględnieniu dopłaty do I grupy i do 1 m3.
Lp.

2.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto
do 29.06.2019

Cena/stawka netto
od 30.06.2019
do 31.12.2019

Grupa I
– wszyscy odbiorcy
gospodarstw
domowych

cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
(zgodnie z taryfą)
cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
(po uwzględnieniu
dopłaty)
Opłata stała abonamentowa
zł/odb/mc

3,98

4,21

2,85

3,08

5,00

5,00

cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
Opłata stała abonamentowa
zł/odb/mc

4,56

4,79

5,00

5,00

Grupa II
– pozostali odbiorcy

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego
odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT.
Wyjaśnienie:
Lp.

1.

Grupa taryfowa

Zakres świadczonych usług

Grupa I
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców, pobierających wodę w celu
– wszyscy odbiorcywykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych – do celów spożywczych,
gospodarstw
socjalno – bytowych, podlewania przydomowych ogrodów, remontowania czy
domowych
rozbudowy domów lub innych celów służących zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, tj.:
– właścicieli domów mieszkalnych jednorodzinnych,
– właścicieli, bądź zarządców domów mieszkalnych wielolokalowych.
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Grupa II
– pozostali odbiorcy
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Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców prowadzących działalność
przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, w tym
agroturystyczną, dla których jednym z powodów poboru wody jest
wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych,
produkcyjnych lub technologicznych, jak również sfery budżetowej (służba
zdrowia, szkolnictwo i inni nie wymienieni w I grupie.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

