
Uchwała Nr XLIII/272/06 
Rady Gminy Santok 

 z dnia 29 czerwca 2006r. 
 

 
w sprawie: przyjęcia załoŜeń Projektu Inwestycyjnego pn.:„Uporządkowanie 

gospodarki wodno- ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin 
MG6”.  

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w części dotyczącej: 

- zadań własnych gmin, 
- wspólnej z innymi gminami działalności, 
- związków międzygminnych, 

 
celem rozwiązania gospodarki wodno- ściekowej na obszarze aglomeracji Gorzów Wlkp. 
wyznaczonej Rozporządzeniem 36/2005 Wojewody Lubuskiego z dnia 11.10.2005r. z 
późniejszymi zmianami Rada Gminy Santok postanawia: 
 

§1 
Zaopiniować pozytywnie wstępne załoŜenia podane w opracowanej przez firmę ESKO 
Przedsiębiorstwo InŜynierii Środowiska s.c. w Zielonej Górze oraz Zachodnie Centrum 
Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim „Prognozie wielkości 
opłat za usługi wodno- ściekowe oraz innych parametrów finansowych i ekonomicznych 
generowanych przez Projekt Inwestycyjny pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno- 
ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” dotyczące : 

1. Zakresu  rzeczowego przewidzianych do realizacji zadań z zakresu infrastruktury 
wodociągowej i zagospodarowania ścieków;  

2. Szacunkowych kosztów przygotowania i realizacji Projektu;  
3. Polityki taryfowej zakładającej: 

a) stosowanie w obszarze jednolitych stawek za usługi wodociągowo- 
kanalizacyjne określonych z zastosowaniem Ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

b) stosowanie mechanizmów osłonowych dla mieszkańców w sytuacjach, gdy 
poziom niezbędnych opłat przekroczy poziom społecznie akceptowalny w 
postaci dopłat do działalności przedsiębiorstwa z budŜetów gmin objętych 
Projektem lub zaniechanie poboru części lub całości naleŜnych gminom 
podatków od nieruchomości związanych ze świadczeniem usług 
wodociągowo- kanalizacyjnych; 

 
4. Zarządzanie usługami poprzez przystąpienie wszystkich gmin objętych Projektem do 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Gorzowie Wielkopolskim i powierzenie jej funkcji Beneficjenta pomocy uzyskanej 
na realizację Projektu i Operatora systemu powstałego w wyniku realizacji Projektu. 

 
§2 

UpowaŜnić Związek Celowy Gmin MG6 do kontynuacji procesu przygotowania Projektu 
Inwestycyjnego do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu 
Spójności, w tym w szczególności do wystąpienia do NFOŚiGW w Warszawie z 
wnioskiem o dotację (w ramach Pomocy Technicznej) na przygotowanie kompletu 
opracowań techniczno- ekonomicznych wraz z Wnioskiem do Funduszu Spójności.  



 
§3 

Zobowiązać Wójta do zapisania w projekcie uchwały budŜetowej i Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego kwot niezbędnych na sfinansowanie udziału własnego w kosztach 
przygotowania Projektu z zastrzeŜeniem, Ŝe dla poszczególnych gmin koszty będą liczone 
proporcjonalnie do wartości zadania przewidzianego do realizacji w kaŜdej z gmin. 
 

§4 
Zobowiązać Wójta do składania Radzie kwartalnych sprawozdań z postępu prac nad 
przygotowaniem Projektu.  
 

§5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 

§6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Tadeusz Boczula 


