
UCHWAŁA NR 299/LXIV/2022 
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Miasta i Gminy Sanniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559,poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2028, zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług pobierających wodę siecią wodociągową 
w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta  i Gminy Sanniki, oznaczonej jako „Grupa W1”.  

2. Dopłata do ceny za 1m3wody wynosić będzie: 0,18 zł netto. 

§ 2. 1. Uchwala się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług pobierających wodę siecią wodociągową 
w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta  i Gminy Sanniki, oznaczonej jako „Grupa W2”.  

2. Dopłata do ceny za 1m3 wody wynosić będzie: 0,10 zł netto. 

§ 3. 1. Uchwala się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług odprowadzających ścieki w ramach 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta  i Gminy Sanniki, oznaczonej jako „Grupa K 1”.  

2. Dopłata do ceny za 1m3ścieków wynosić będzie: 0,47 zł netto. 

§ 4. Dopłaty za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków będą obowiązywać przez 
cały okres obowiązywania taryfy tj. od 1-szego do 36-go miesiąca jej obowiązywania. 

§ 5. Źródłem pokrycia zobowiązania określonego w § 1, § 2 i § 3  będą środki finansowe pochodzące 
z dochodów własnych Miasta i Gminy Sanniki. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki . 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki 

 
 

Jerzy Grzegorz Jabłoński 
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UZASADNIENIE 

 

W myśl art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1549) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat. Taryfę określa się na podstawie 

niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców 

usług. Ceny i stawki opłat są różnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług 

w oparciu o udokumentowane różnice kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków.  

Zgodnie z art. 24b ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny tj. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zatwierdzona decyzją organu regulacyjnego 

taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej taryfy na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Podstawą do zastosowania dopłaty - zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, zm. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) jest podjęcie przez Radę Miasta i Gminy Sanniki stosownej uchwały zgodnie z 

art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 zm. poz. 

1005, poz. 1079 i poz. 1561). 
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