uzasadnienie
Zgodnie z art. ż4 ust. 6 ustawy z dńa 7 czerwca 2a0I r. o zbiorowym zaopattzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy moze podjąć uchwałę o dopłacie dla
jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina
przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. W związku ztym Gmina Miasta
Sanoka dopłatę przekazuje Sanockiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o. w Sanoku na warunkach określonychw stosownej umowie.
W rwiązku z $ITt, że organ regulacyjny Pństwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie nie zatwardziłńożonychprzez SPGK Spółka z o.o. w m-cu s§czniu br. taryf, zgodnie
z art. 24 g ww. ustawy dotychczasowe taryĄl będą obowiązywaó do dnia wejścia w życie
nowych taryf. Natomiast zgodnie ze stanowiskiem RIO w Krośniedopłaty ustala się na czas

obowipywaniataryf.
Określony w uchwale termin wynika z procedur zat,więrdzania taryf: SPGK Spółka
z o.o. w dniu 30 kwietnia br. ńożyłow PGW Wody Polskie poprawiony projekt taryf. Organ
regulacyjny w terminie 45 dni od dnia ottzymańa wniosku ocenia i weryfikuje projekl taryf.
Jeżeli wynik oceny i weryfikacji będzie pozy.tywny PGW Wody Polskie w dniu 15 czerwca
zatliterdzątarył w drodze decyzji. Następnie w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzjastńa
się ostateczna tj. po 14 dniach od dnia jej wydania, organ reguiacyjny ogŁasza zńwierdzotlą
taryfę na stronie BIP PGW Wody Polskie. Zatwierdzona taryfa wchodzi w Ęcie po upływie
7 dni od dnia jej ogłoszenia na stronie podmiotowej PGW Wody Polskie.
W związku zpov,ryższym, jeżeli ofgan regulacyjny nie wniesie uwag do przedŁożonych
przez SPGK Spółka z o.o. taryf, biorąc pod uwagę ustalone w ustawie terminy, nowe tary§l
obowiązywaćbędą dopiero od m-ca lipca. Po wejściuw życie nowych taryf koniecznebędzie
podjęcie nowej uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzanych
ścieków.

W Uchwale Nr )C(XVII|290|20 Rady Miasta Sanoka z dnia !7 grudnia 202a r.
sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw
domowych w budynkach jednorodziwrych i wielomieszkaniowych termin obowiązywania
dopłat został określony na okres od dnia 1 stycznia do dnia 23 maja br., stąd konieczność
podjęcia uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków
od dnia 24 maja do dnia 31 lipca 202I t,, czyli na przewidlłvany okres obowiązywania
dotychczasowych taryf.
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