
UCHWAŁA NR XXIII/223/2020 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ściek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz 
art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. 
z 2019 r.  poz. 1437 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.    Ustala się dopłatę dla odbiorców usług - zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystających z ujęcia 
wody w Ludzisławicach w wysokości 0,50 zł brutto za każdy 1 m3 wody. 

2. Ustala się dopłatę dla odbiorców usług - zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystających 
z oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich w wysokości 1,18 zł brutto za każdy 1 m3 ścieków. 

§ 2. Dopłaty o których mowa § 1 będą obowiązywać do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzonych przez organ regulacyjny, obowiązujących od dnia 
28 czerwca 2020 r. do dnia 27 czerwca 2021 r. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie

W dniu 26 maja 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy decyzją nr BD.RET.070.66.2018.AB,
zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Santok (miejscowości: Stare Polichno, Nowe Polichno, Ludzisławice, Lipki Wielkie, Lipki Małe,
Mąkoszyce, Baranowice, Jastrzębnik) na okres 3 lat. Według zatwierdzonej taryfy wysokość cen od 25 do
36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy tj. od 28 czerwca 2020 r. do dnia 27 czerwca 2021 r., wynosi:

᠆ cena za dostarczoną wodę 5,50 zł netto + VAT = 5,94 zł/m3,

᠆ cena za odprowadzone ścieki 8,13 zł netto + VAT = 8,78 zł/m3.

–  Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. zgodnie
z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z siedzibą w Poznaniu wprowadził od dnia 13 czerwca 2018 r. na terenie Gminy Santok
(miejscowości: Wawrów, Janczewo, Gralewo, Santok, Płomykowo, Górki, Czechów) nową taryfę dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Według wprowadzonej taryfy
wysokość cen wynosi:

᠆ cena za dostarczoną wodę 5,04 zł netto + VAT = 5,44 zł/m3,

᠆ cena za odprowadzone ścieki 7,04 zł netto + VAT = 7,60 zł/m3.

–  W celu wyrównania cen za dostarczoną wodę i za odprowadzane ścieki dla mieszkańców Gminy
Santok z miejscowości Stare Polichno, Nowe Polichno, Ludzisławice, Lipki Wielkie, Lipki Małe,
Mąkoszyce, Baranowice i Jastrzębnik przedłożono projekt niniejszej uchwały. Przedmiotowa uchwała
zagwarantuje takie same ceny za dostarczoną wodę i odbiór ścieków dla wszystkich mieszkańców Gminy
Santok.
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