
 

Uchwała Nr XXIV/179/12 

Rady Gminy Santok 

z dnia 6 grudnia 2012r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na obszarze miejscowości Wawrów i Czechów w Gminie 

Santok. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 

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

(Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), uchwala, co następuje: 

 

§  1. Na okres od 16 stycznia 2013r. do 15 stycznia 2014r. zatwierdza się przedstawione przez 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze miejscowości Wawrów 

i Czechów w Gminie Santok. 

1. Za 1m
3
 wody dostarczonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dla 

taryfowej grupy odbiorców: 

1) gospodarstwa domowe i inni – 3,67 zł. netto 

2) przemysł – 3,86 zł. netto 

 

2. Za 1m
3
 ścieków dostarczonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dla 

taryfowej grupy odbiorców: 

1) gospodarstwa domowe i inni – 4,94 zł. netto 

2) przemysł – 4,94 zł. netto 

 

3. Stawkę opłaty abonamentowej zróżnicowaną w zależności od ponoszonych kosztów 

związanych z częstotliwością odczytu wodomierza i kosztami związanymi z 

fakturowaniem i rozliczeniem należności w danym okresie rozliczeniowym 

wynikającym z umowy oraz utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych:: 

1) A I – 9,09 zł. netto 

2) A II – 6,35 zł. netto 

3) A III – 9,09 zł. netto 

4) A IV – 4,98 zł. netto 

5) A V – 9,09 zł. netto 

 

§  2. Do cen dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

 

§  4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Santok w miejscowościach 

Wawrów i Czechów. 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

            Honorata Brzytwa 
Uzasadnienie: 

Na podstawie art. 24 ust.2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), Zarząd 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. przedłożył wójtowi „Wniosek o 

zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na 

okres od 16 stycznia 2013r. do 15 stycznia 2014r. Zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy  taryfy podlegają 

zatwierdzeniu przez radę gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku 

od towarów i usług, natomiast zgodnie z art. 24 ust.5 rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu 

taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust.2, albo o odmowie 

zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. 


