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UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 12 grudnia 2018 roku
w sprawie dopłat dla Dunajec sp. z o.o., do taryfy zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, decyzją z dnia
07 czerwca 2018 roku, Znak Sprawy: KR.RET.070.278.2018 - dla odbiorców usług kanalizacyjnych
i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 0101-2019 roku do 31-12-2019 rokuw grupie taryfowej I – gospodarstwa domowe (odbiorcy
wykorzystujący wodę w celach bytowych w ramach prowadzenia gospodarstw domowych).
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę
i odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U.2018, poz. 1152 ze zm.), Rada Gminy
w Gródku nad Dunajcem uchwala , co następuje :
§ 1. Uchwala się stawkę dopłaty z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem dla „DUNAJEC” Spółki z o.o.
z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 do dostarczonej wody i odebranych ścieków należących do I grupy
taryfowej – Gospodarstw domowych (odbiorcy wykorzystujący wodę w celach bytowych w ramach
prowadzenia gospodarstw domowych), zwanej dalej „spółką”:
1. w okresie od 01-01-2019 roku do 20-06-2019 roku:
1) do każdego dostarczonego 1 m3 wody należącego do grupy taryfowejI - gospodarstwa domowe,z terenu
gminy Gródek nad Dunajcem, w wysokości– 4,26 zł brutto
2) do każdego odebranego 1 m3 ścieków należących do grupy taryfowejI -gospodarstwa domowe,z terenu
gminy Gródek nad Dunajcem, w wysokości–13,86 zł brutto
2. w okresie od 21-06-2019 roku do 31-12-2019 roku:
1) do każdego dostarczonego 1 m3 wody należącego do grupy taryfowej I - gospodarstwa domowe,z terenu
gminy Gródek nad Dunajcem, w wysokości– 4,05 zł brutto
2) do każdego odebranego 1 m3 ścieków należących do grupy taryfowej I - gospodarstwa domowe,z terenu
gminy Gródek nad Dunajcem, w wysokości– 12,92 zł brutto
§ 2. 1. Podstawę obliczenia należnychdopłat, stanowi:
1) ilość dostarczonej wody/odebranych ścieków
2) wartościusług (odrębnie dla dostarczonej wody, odrębnie dla odebranych ścieków)
2. Spółka składa w formie pisemnej wniosek o przekazanie dopłat do Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem
z siedzibą: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54, zawierające:
1) kwartalne zestawienia dostarczonej wody i odebranych ścieków będą zawierać:
a) imię i nazwisko oraz numer telefonu sporządzającego wniosek
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b) datę sporządzenia wniosku
c) ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków dla I grupy taryfowej na dany okres (kwartał)na
podstawie prowadzonej przez spółkę ewidencji (księgowej lub pozaksięgowej),
d) stawki wynikające z taryfy (brutto)
e) stawki dopłat (kwotowe brutto)
f) obliczone należne kwoty dopłat za dany kwartał (brutto)
g) obliczone należne kwoty dopłat narastająco (brutto)
2) fakturę.
3. Kwartalne zestawienie o którym mowa w ust. 2 powinno być sporządzone wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały
4. Wniosek o przekazanie dopłat obejmujący dany okres powinien być złożony w terminie 14 dni po
zakończeniu danego okresu(kwartału), z zastrzeżeniem, że wniosek dotyczący IV kwartału zostanie złożony
w terminie do 20 grudnia
5. Sprawdzenie prawidłowości naliczenia dopłat za dany kwartał nastąpi w terminie 10 dni od dnia złożenia
przez spółkę wniosku o przekazanie dopłatyza dany kwartał,z zastrzeżeniem, że sprawdzenie dotyczące
wniosku o dopłaty za IV kwartał nastąpi w terminie 7 dni.
6. Kwoty dopłat, o których mowa w § 1 Gmina przekazywać będzie na rzecz „DUNAJEC” spółka z o.o.
z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 z rachunku bieżącego gminy na rachunek wskazany we wnioskuna
podstawie faktur i kwartalnych zestawień dostarczonej wody i odebranych ścieków należących do I grupy
taryfowej, w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, przy czym za IV kwartał w terminie do 31 grudnia
7. Terminy dokonywania zwrotu dopłatanalogicznie do terminów przekazywania dopłat. Rozliczenie
zwrotu dopłaty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2019 roku, oraz podlega ogłoszeniu
na terenie Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem
i zamieszczenie na stronie BIP Gminy Gródek nad Dunajcem.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Klimek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/2018
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Kwartalne zestawienia dostarczonej wody i odebranych ścieków
OKRES …………………………………. R.

………………………………………
(pieczęć spółki)
Nazwa

A
Dostarczona woda do
gospodarstw domowych
zaliczonych do I grupy
taryfowej
Odebrane ścieki od
gospodarstw domowych
zaliczonych do I grupy
taryfowej
RAZEM

Ilość
[m3]

B

Stawki
wynikające
z taryfy
(brutto)
[zł]
C

Stawki dopłat
(kwotowe
brutto)
[zł/m3]

Należne kwoty
dopłat za dany
kwartał (brutto)
[zł]

D

E=B x D

Należne kwoty
dopłat
narastająco
(brutto)
[zł]
F

Nr konta bankowego:
……………………………………………………………………………………………………………

Sporządził, dnia ………………………………….:

…………………………………………
(podpis i nr telefonu)

…………………………………………
(podpis kierownika jednostki)

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Klimek
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/2018
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 12 grudnia 2018 r.
ZWROT DOPŁAT
ZA OKRES …………………………………. R.
………………………………………
(pieczęć spółki)
Nazwa

Ilość
(nienależnie
naliczona
dopłata)
[m3]
B

Stawki
wynikające
z taryfy
(brutto)
[zł/m3]
C

Stawki dopłat
(kwotowa
brutto)
[zł/m3]

A
Dostarczona woda do
gospodarstw domowych
zaliczonych do I grupy
taryfowej
Odebrane ścieki od
gospodarstw domowych
zaliczonych do I grupy
taryfowej
RAZEM KWOTA DOPŁATY DO ZWROTU

D

Nienależne kwoty
dopłat za dany
kwartał (do zwrotu
- brutto)
[zł]
E=BxD

Należne kwoty
dopłat narastająco
(z uwzględnieniem
zwrotu - brutto)
[zł[
F

Zwrot dotacji z konta bankowego:
………………………………………………………………………………………………………………
Na konto bankowe:
………………………………………………………………………………………………………………
Sporządził, dnia ………………………………….

…………………………………………
(podpis i nr telefonu)

…………………………………
(podpis kierownika jednostki)

