
          Projekt  

Uchwała Nr ……2020 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia…… 2020 roku 

 

w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody obowiązujących w 
Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Spółka z o.o. 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 24 ust. 6 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495 i Dz. U. z 2020 
poz.284) Rada Gminy Nadarzyn uchwala co następuje: 

      § 1 

1.Ustala się dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług z terenu 
Gminy Nadarzyn dla TGO Grupa I (taryfowa grupa odbiorców wody), zgodnie z obowiązującą 
taryfą w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o.. 

 

2.Dopłata dla grupy taryfowej TGO Grupa I - gospodarstwa domowe i rolne, jednostki 
organizacyjne gminy wynosi 1,00 zł netto + 8% VAT od taryfowej ceny 1m3 wody. 

 

      § 2 

1.Dopłaty o których mowa w § 1 będą przekazywane na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Nadarzyn Spółka z o.o. w Nadarzynie, w terminie 30 dni od daty otrzymania 
faktury przez Gminę Nadarzyn. 

2.Szczegółowe rozliczenie dopłaty, o której mowa w ust.1 dokonywane będzie w oparciu o 
faktyczny pobór wody po zakończeniu każdego miesiąca. 

      § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

      § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 10 kwietnia 2020 
do dnia 10 lipca 2020r. 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, 
wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ze względu na słuszny interes 
społeczny spowodowany sytuacją epidemiologiczną w  Polsce Rada Gminy Nadarzyn 
uchwala dopłatę do ceny wody w wysokości 1,00 zł/m3 netto plus 8% VAT. 


