
Projekt Uchwały opracował
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr
Rady Miasta Sanoka

z dnia

w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw
domowych w budynkach j ednorodzinnych i wielomieszkaniowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z drua 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwoa 200t r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj.Dz.U. z2a20 r.,
poz.2028 zpoźn. zm.)

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:

1. Ustala się dopłaty do ceny dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla
gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych
z terenu Gminy Miasta Sanoka (taryfowe grupy odbiorców usług zbiorowego
zaopattzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: W-GD-l, S-GD-l,
WS-GD-I), obowiązujące w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 06.01 .2023 r.)

w rwiązku z Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na lata 202l -2024, w następuj ącej wysokości :
- dopłata do ceny 1 m3 dostarczonej wody a,40 ń
- dopłata do ceny 1 m3 odprowadzonychścieków 0,62 ń.

2. Ustala się dopłaty do ceny dostarczonej wody otaz odprowadzonych ścieków dla
gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinrtych i wielomieszkaniowych
z terenu Gminy Miasta Sanoka (taryfowe grupy odbiorców usług zbiorowego
zaopattzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: W-GD-l, S-GD-l,
WS-GD-l), obowiązujące w okresie od dnia 07.0I.2023 r. do dnia 3I.12.2023 t.)
w rwiązku z Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków nalata 2023-2025, w następującej wysokości:
- dop{ata do ceny 1 m3 dostarczonej wody 0,40 ń
- dopłata do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków 0,62 ń.
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Dopłaty, o których mowa w 1 będą przekazywane na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego tj. Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Sanoku na warunkach określonych w umowi e zawartej pomi ędzy Gminą Miasta Sanoka
a tą Spółką.
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Wykonanie uchwaĘ powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.
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1. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach

publicznych ,ru teienie miasta Śanoka orv poprzęz obwiesz częnie w ,,TYgodniku

Sanockim"
ż. Traci moc Uchwała Nr LXXIl634lż2 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 grudnia 2022 r,

w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprow adzonych Ścieków dla gosPodarstw

domowych w|udynkachl ednorodzinnych i wielomie szkaniowych,

3. uchwała wchodzi w iryció z dniem połjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia

2023 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Sanoka
Andrzej Romaniak
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uzasadnienie

W zwiryku z wejściem w życie z dniem 7 stycznia 2023 r. ,,Taryfy dla zbiorowego

zaopatrzaniaw wodę i Źbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3lat na terenie GminY

Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok" zachodzi koniecznoŚc Podjęcia
nowej uchwały o dopłatach ao cąly dostarczonej wody i odprowadzonYch Ścieków dla

gorpódurstw dómo*yót, w budynkach j ednorodzinnych i wielomieszkaniowYch.
Tary fa zostaia zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zaruądu GosPodarki

Wodnej w Rzeszowie z dnia 21 grudnia2022 r. Stosownie do art.24f ust. 1 ustawY z dnta

7 czerwca111lr. o zbiorowym zaópaftzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu Ścieków tarYfa

wchodzi w życie po upływre 7 dń od dnia ogłoszenia na stronie Podmiotowej BIP
pństwowego bo.póo*rtń Wodnego Wody Polskie. Decyzja zostaŁa opublikowana w dniu

30 grudnia2022 r. i weszła w życie w dniu 7 stycznia br.

W projekcie budzetu miasta na rok 2023 na pokrycie dopłat zostńy zaplanowane Środki

w następującej wysokości:
- Dz. ąO0, tozdz. 40002, 263 - dopłaty do wody _ kwota 492.000,00 ń,
-Dz.900, rozdz.90001 , 263 - dopłaty do ścieków - kwota 690.000,00 zł.

Srodki powyższe pozwolą na utrzymarne dopłat na poziomie doPłat obowtryującYch

do dnia 6 stycziiay., 
"rylidopłata 

do ceny 1 m3 dostarczonej wody wyniesie 0,40 zł,nńomiast
dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków wyniesie 0,62 ń.

Ustalone dopłaty pozwolą na obnizenie mieszkńcom miasta Sanoka ustalonej w tarYfie

ceny za dostat czoną wodę i odprow adzone ścieki.
Nowa taryfa została zatwietdzona na okres 3 lat tj. od dnia 7 stYcznia 2023 r. do dnia

6 stycznia}l}S r. i wynosi:
- 7,20 zŁbrutto za l Ń dostarczonej wody
- 7,07 złbrutto za I Ń odprowadzonych ścieków
Łączna opłata za I m3 dóst arczonej wody oraz za 1 m3 odprowadzonYch Ścieków

wyniesie l4,ż7 złbrutto. Po uwzględnieniu powyZszych dopłat cena za I m3 dostarczonej wodY

w}niesie 6,80 zł brvtto, natomiast cena za I m3 odprowadzonych ścieków wYniesie 6,45 zł

brutto, Łączniebędzie to kwota 13,25 zł. Nowa taryfawzrosła o ok. 9,7 ońw stosuŃu do taryfY,

obowiązującej od dnia 01.10.202I r. do dnia 06.0I.2023 t.'oópł"ę 
Gmina Miasta Sanoka przekńe przedsiębiorstwu wodociągowo-

kanalizacvjnemu tj. Sanockiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej SPÓłka z o.o.

w Sanoku na waruŃach określonych w stosownej umowie, zgodnie z zaPisem art. 24 ust. 6

ww. ustawy.
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