
UCHWAŁA Nr …………….. 

RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO  

z dnia  ……………….. 

 
w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, 

zatwierdzonej przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  

 

 

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

gminnym (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia                      

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

(T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Wprowadza się dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                           

i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie gminy Miasto                 

i Gmina Radzyń Chełmiński zatwierdzonej przez organ regulacyjny Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński                      

w wysokości: 0,61 zł netto/0,66 zł brutto do ceny 1 m3 wody i 1,59 zł netto/1,72 zł brutto do 

ceny 1 m3 ścieków. 

 

§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w § 1 będą środki finansowe 

zabezpieczone w budżecie gminy: woda w dziale 400 rozdział 40002, ścieki w dziale 900 

rozdział 90001. 

 

§ 3. Dopłaty o których mowa w §1 obowiązują na okres trwania roku budżetowego 

2020.  

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 5 

grudnia 2018r. w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy miasto i gmina Radzyń Chełmiński, zatwierdzonej  

przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń 

Chełmiński.  

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia                    

01 stycznia 2020 roku.  

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

 Jan Michaliszyn 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

W dniu 22 czerwca 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało 

decyzję nr GD.RET.070/177/D2/2018.KR zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Miasta i Gminy Radzyń 

Chełmiński.   

 W związku z wysokimi kosztami ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

proponuje się dopłatę w wysokości 0,61 zł netto/0,66 zł brutto do ceny 1 m3 wody i 1,59 zł 

netto/1,72 zł brutto do ceny 1 m3 ścieków. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  


