
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XXXII/192//2021 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 26 października2021 r. 

 

w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Bądkowo 

 

 

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

(tj.  Dz. U.  2021, poz.  1372) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się dopłaty do taryfy z budżetu Gminy Bądkowo dla wszystkich odbiorców usług  

w zakresie zbiorowego odprowadzanych ścieków do każdego m3 ścieków w wysokości: 

1) 8,85 zł brutto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy; 

2) 7,83 zł brutto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy; 

3) 8,03 zł brutto w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy. 

§ 2. Dopłaty o których mowa w § 1 będą obowiązywać od wejścia w życie nowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzonych przez 

organ regulacyjny do ostatniego dnia obowiązywania taryfy. 

§ 3. Źródłem pokrycia wydatków będą środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy  

w dz. 900, rozdz. 90001.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UZASADNIENIE 

do Uchwały NR XXXII/192/2021 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 26 października 2021 roku 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

 w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) Rada Gminy może 

podjąć uchwałę o dopłacie do jednej, wybranej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców. 

W celu możliwie szerokiej dostępności usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków ustalona została dopłata do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla 

wszystkich odbiorców usług zgodnie z cyt. ustawą. 

Dopłata dotyczy okresu od podjęcia uchwały do ostatniego dnia obowiązywania taryfy 

ustalonych decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 

09.09.2021r. znak GD.RZT.70.261.262.2021/D.KR tj. okres 36 miesięcy.  

Uzgodniona taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązuje na okres 3 lat i wynosi  4,10 zł netto 

(4,43 zł brutto) za 1 m3 ścieków przez okres 36 miesięcy. 

Planowane wydatki na oczyszczanie ścieków w okresie: 

• od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – 505 302,00zł.  

• od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – 471 610,00zł 

• od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – 485 448,00zł  

Planowana ilość ścieków w okresie:  

• od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – 39 000m3 

• od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – 39 500m3 

• od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – 40 000m3  

Koszt oczyszczenia 1m3 ścieków w okresie: 

• od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – 12,95zł  

• od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – 11,93zł  

• od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – 12,13zł  

Wysokość proponowanej dopłaty do 1m3 ścieków: 

• od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – 8,85zł  

• od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – 7,83zł  

• od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – 8,03zł . 


