
  

                      

UCHWAŁA  NR  XXX/ …..   /2021 

RADY GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

świadczonych przez Gminę Skierniewice na terenie gminy Skierniewice 

 

      Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r., poz. 2028) oraz art. 18 ust.  

2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020r., poz. 713, 

poz.1378 i z 2021r. poz. 1038), Rada Gminy Skierniewice uchwala co następuje : 

      §  1. 

Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Skierniewice do cen taryfowych opłat za wodę   

dla wszystkich odbiorców na terenie gminy Skierniewice, do każdego sprzedanego 1 m³ wody 

z wodociągów gminnych Gminy Skierniewice w wysokości 0,80 zł brutto. 

      §  2. 

Dopłata określona uchwałą obowiązuje od dnia 01.08.2021 r. do dnia wejścia  w życie nowej 

taryfy oraz w okresie od 1 do  12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy. 

      §  3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice. 

      §  4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 

w życie z dniem 01.08.2021r. 

 

 

 

            Przewodniczący Rady Gminy 

 

        Witold Baranowski 

 

 

 

 

 



  

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

świadczonych przez Gminę Skierniewice  

na terenie Gminy Skierniewice. 
 

 Zaopatrzenie w wodę należy do obowiązkowych  zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 

pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

 Realizując powyższe zadania, gmina za wykonanie usług pobiera od odbiorców opłatę 

uwzględniającą cenę sprzedaży 1 m3 
 wody, ustaloną w taryfie opłat.  

 Zaopatrzenie w wodę jest działalnością o charakterze użyteczności publicznej, która nie 

charakteryzuję się zasadą ekwiwalentności, tzn. odbiorcy nie muszą ponosić pełnej odpowiedzialności  

za korzystanie  z efektów działalności Gminy w powyższym zakresie. Powoduje to konsekwencje  

w postaci  możliwości zasilenia finansowego ze środków publicznych. Możliwość dopłaty przewiduje 

art. 24 ust.6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  

zgodnie z którym rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie do jednej, wybranych lub wszystkich 

taryfowych grup odbiorców usług.  

 Względy społeczne i ekonomiczne są uzasadnieniem do zastosowania dopłat.  

 

Obecnie zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RET.070.1.302.4.2018 z dnia 

31.07.2018 na terenie Gminy Skierniewice obowiązuje  taryfa, która   przewiduje opłatę w wysokości 

4,27 zł brutto za 1m3 wody. Aktualna taryfa w  Gminie Skierniewice przewiduję jedną grupę taryfową 

odbiorców i obowiązuje do dnia 03-09-2021r. Nowy wniosek taryfowy przewiduje wyodrębnienie 

trzech grup taryfowych i dla okresu od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy stawki  

w wysokości 4,27 zł brutto za 1m3 wody dla gospodarstw domowych i 4,29 zł brutto za 1m3 wody dla 

pozostałych odbiorców. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 27 kwietnia 2020r.  

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych 

przez Gminę Skierniewice na terenie Gminy Skierniewice obowiązuje dopłata do każdego 

sprzedanego 1 m 3 wody z wodociągów gminnych Gminy Skierniewice w wysokości 0,80 zł brutto. 

W/w uchwała obowiązuje do dnia 31.07.2021r.  

Dopłata przewidziana w uchwale  ma  zmniejszyć obciążenie mieszkańców wynikające  

z taryfy i niwelować różnicę w tym zakresie mieszkańcom Gminy Skierniewice  w stosunku  

do opłat obciążających  mieszkańców sąsiedniej Gminy Miasta Skierniewice, mając na względzie,  

że znaczna ilość  wody dostarczanej mieszkańcom  Gminy Skierniewice kupowana jest od spółki 

komunalnej Miasta Skierniewice – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD – KAN Sp. z o.o. 

Ponadto brak dopłaty mógłby spowodować spadek zainteresowania mieszkańców  podłączeniem się 

do sieci wodociągowej. W konsekwencji należy uznać, że dopłaty z art. 24 ust. 6 ustawy mają na 

względzie cel społeczny i wiążą się z uwzględnieniem interesu publicznego. 

 

Zaproponowana dopłata w kwocie 0,80 zł brutto do każdego sprzedanego 1 m 3 wody  jest na 

poziomie obecnie obowiązującej dopłaty i ma w stosunku do niej tożsamy cel, czyli zmniejszenie 

kosztów dla wszystkich odbiorców.  

 

 

 

 


