
 

 

Uchwała Nr V/24/11 

Rady Gminy Santok 

z dnia 27 stycznia 2011r. 
 

w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem  zbiorowego systemu 

zaopatrzenia w wodę. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.),  

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Ustala się dopłatę do ceny wody pobieranej za pośrednictwem zbiorowego systemu 

zaopatrzenia w wodę, na podstawie umowy o dostarczanie wody dla odbiorców z 

terenu Gminy Santok, korzystających z ujęć wody w Janczewie, Płomykowie i 

Ludzisławicach w następującej wysokości: 

- 0,60 zł brutto do 1 m
3
 wody pobranej, 

2. Kwotę dopłaty Gmina Santok przekazuje na rzecz Gminnej Spółki Wodno – 

Ściekowej w Santoku z siedzibą w Lipkach Wielkich. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

 

§ 3.  

Traci moc uchwała nr XLVII/267/09 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2009r. w sprawie 

dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem  zbiorowego systemu zaopatrzenia w 

wodę. 

 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2011r. do 

dnia 31.01.2012r. 

   

 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                              

Honorata Brzytwa 

 

 

Uzasadnienie 

 

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

zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 

ze zm.), do kompetencji Rady Gminy Santok należy podjęcie uchwały o dopłacie dla jednej, 

wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje 

Gminnej Spółce Wodno – Ściekowej w Santoku z siedzibą w Lipkach Wielkich. Z uwagi na 

znaczący wzrost ceny wody wynikający z taryfy dla Gminy Santok, podjęcie niniejszej 

uchwały jest konieczne i uzasadnione.  


