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Projekt nr

UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA

zdnia                             2021  r.

wie  ustalenia  dopłaty  do  taryfy  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  vpdę  i
zbiórowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 28 maja 2021 r. do dnia
31  grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gmimym (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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) na wniosek grupy radnych (Klubu PIS  - Wybieram. Nowy  Sącz),  Rada Miasta
Nowego Sącza uchwala, co następuje :

§1.
Ustala się, na terenie Miasta Nowego Sącza, w okresie od dnia 28 maja 2021  r. do dnia 31
grudnia  2021   r.,  dopłaty  do  taryfir  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego
odprowadzania ścieków :
1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Grupy 1  -gospodarstwa domowe (woda
przeznaczona do zaopatrzenia ludności  w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe) :
a)   w wysokości 2,03  zł netto plus należny podatek VAT, do każdego metra sześciemego
dostarczonej wody,
b)  w  wysokości  0,40  zł  netto  plus  należny  podatek  VAT,  do  opłaty  abonamentowej  na
odbiorcę korzystającego z uządzeń wodociągowych.
2)  w  zakresie  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  dla  Grupy  1  -  gospodarstwa  domowe
(odbiorcy odprowadzający wszystkie rodzaje ścieków) :
a)    w wysokości  2,66  zł  nefto  plus  należny podatek VAT,  do  każdego  odebranego  metra
sześciemego ścieków,
b)  w  wysokości  0,73  zł  netto  plus  należny  podatek  VAT,  do  opłaty  abonamentowej  na
odbiorcę korzystającego z urządzeń kamalizacyjnych.

§2.
1.   Kwoty   dopłat,   o   których   mowa  w   §   1,   Miasto   Nowy   Sącz   przekazywać   będzie
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Nowym Sączu po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, na
podstawie miesięcznych zestawień sprzedaąr wody i odebranych ścieków, sporządzonych w
oparciu o wystawione ftlstury VAT.
2.  Kwoty  dopłat  przekazywane  będą  w  terminie  do   14  dni  licząc  od  dnia  doręczenia
miesięcznego zestawienia sprzedaży wody i odebranych ścieków.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.



§4.
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Małopolskiego  z mocą obowiązującą od dnia 28 maja 2021 r.
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Uzasadnienie

ują, wzorem lat poprzednich, uchwalenie dopłat do taryfy za
; oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Podstawą prawną

do uchwalenia dopłat jest przepis  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) o
"zwstępri]ąFy"  bnri€riH  ..  "Rada  gminy  może   podffąć  uclm^iałę   o   dopłacie   dla  jednej,
wybranych  lub  wszystkich  taryfiowych  grup  odbiorców  usług.   Dopłatę  gmina  przekazuje
przecJs!.ębz.orsmcJ wodocJ.qgowo-kcznci/!.zac)!7.nemf. " Proponuje się aby Rada Miasta skorzystała
z przysługującego jej uprawnienia i przyznała dopłaty. Proponuje się ustalenie stawek dopłat
na takim samym poziomie jak w okresie od  1  stycznia 2021  do 27 maja 2021  r.  z jednym
wyjątkiem.  Stawkę  dopłaty  w zakresie  zbiorowego  odprowadzania ścieków dla Grupy  1  -
gospodarstwa domowe, proponuje się ustalić na poziomie niższym o  17 groszy netto niż w
poprzednim  okresie.  Poprzednio  stawka  dopłaty  wynosiła  2,83  złotych  netto  do  każdego
odebranego metra sześciennego ścieków, aktualnie proponuje się stawkę dopłaty w wysokości
2,66   złotych  netto   do   każdego   odebranego  metra  sześciennego   ścieków.   Ustalając   dla
mieszkańców Miasta Nowego Sącza stawki dopłat w poprzednich latach kierowano się zasadą
utrzymania kosztów opłat za dostarczaną wodę i odbierane ścieki dla gospodarstw domowych
na  nie  zwiększonym  poziomie.  Od  dnia 28  maja 2021  r.  przedsiębiorstwo  wodociągowo-
kanalizacyjne Spółka Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. w Nowym Sączu wprowadza nową taryfę
opłat. W nowej taryfie opłaty dla Grupy 1  - gospodarstwa domowe pozostają takie same jak
poprzednio, z jednym wyjątkiem. W nowej taryfie obniżeniu ulegają opłaty za odbiór ścieków
o  17 groszy netto za każdy odebrany metr sześcienny ścieków. Kierując się zatem zasadą, że
ceny dla gospodarstw domowych za dostarczanie wody i odbiór ścieków nie mogą rosnąć,
proponuje  się  ustalenie  dopłaty  za  odbiór  ścieków  na  poziomie  obniżonym  o  taką  samą
kwotę.  W ten  sposób  cena dla miesżkańca Nowego  Sącza nie  ulegnie  zmianie,  a budżet
Miasta zmniejszy wydatki  na ten  cel  uzyskując  tym  samym  oszczędności  w  stosunku  do
wydatków ponoszonych na ten sam cel w poprzednich latach.



Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały w sprawie dopłat jest, tak jak poprzednio, potrzeba
udzielenia   wsparcia   dla   miesżkańców   Miasta   w   czasie   stanu   epidemii.   W   ocenie
wnioskodawców, Miasto nie powinno de facto likwidować dopłat do cen dostarczanej wody i
cen  odbieranych  ścieków i  pogarszać  warunków życia mieszkańców w  i  tak już trudnych
czasach epidemii.

Po   raz   kolejny   należy   jasno   wyraźnie   podkreślić,   że   w   przypadku   podjęcia
proponowanej  uchwały  korzyści  odniosą  tylko  mieszkańcy  Nowego  Sącza,  dla  których
rachunki  za  dostarczana  wodę  i  odbierane  ścieki,  dzięki  podjęciu  niniejszej  uchwale  nie
ulegną podwyższeriu.  Żadnych korzyści  z podjęcia uchwały nie  odniesie przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne,  które  za  swoje  "pośredniczenie"  pomiędzy  Miastem  a  jego
mieszkańcami nie pobiera jakichkolwiek opłat.

Gdyby uchwała nie zostanie podjęta to mieszkańcy Miasta Nowego Sącza zapłacą za
dostarczana wodę  i  odbierane  ścieki,  począwszy  od dnia 28  maja 2021  r.,  ceny wyższe  o
uchwalone dopłaty i o wartość tych dopłat zmniejszą się ich budżety domowe.

Należy również nadmienić, że podjęcie proponowanej  uchwały o  dopłatach nie jest
sprzeczne  ani  z treścią ani celem Lokalnego  Programu Osłonowego  przyjętego  w dniu  30
grudnia  2019  r.  uchwałą  nr  XXVI/249/2019  Rady  Miasta  Nowego  Sącza.  Szczegółowe
uzasadnienie w tej kwestii zawiera uzasadnienie do projektu uchwały z dnia 20 kwietnia 2020
r.   Rady   Miasta  Nowego   Sącza  w   sprawie  ustalenia  dopłaty  do   taryĘr   za  zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do
dnia    31  grudnia  2020  r..  Nie  ma  zatem  potrzeby  kolejnego  przytaczania  podanych  tam
argumentów.

W zwiążku z powyższym, podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest potrzebne
i w pełni uzasadnione.

W imieniu wnioskodawców projekt uchwały prezentować będzie Radna Teresa Cabała.
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