
UCHWAŁA Nr LI/337/2023 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 

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

odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin  

 

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

Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

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

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się dopłatę do taryf dla wskazanych taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin, zatwierdzonych Decyzją 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RZT.70.9.2022/5 z dnia 18.05.2022 w następujących 

wysokościach zgodnych z tabelą nr 1: 

 

Tabela nr 1- Dopłata do ścieków do m3 i abonamentu (obowiązująca w terminach 

01.01.2023 – 17.06.2023 r.) 

 
 Cena dla mieszkańców 

po uzyskanej dopłacie 

 

Dopłata  z 

budżetu Miasta i 

Gminy 

 
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i 

stawek opłat 

K1- odbiorcy usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, niebędący 

jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

odprowadzający ścieki bytowe, u 

których ilość odprowadzanych 

ścieków ustalona jest na podstawie 

wskazań urządzenia pomiarowego , 

w dwumiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Cena ścieków 

(zł/m3)  

9,59/brutto  3,97/brutto 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

(zł/na okres 

rozliczeniowy) 

9,46/brutto 3,12/brutto 

K2 - odbiorcy usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, będący 

jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

odprowadzający ścieki bytowe, 

rozliczani na podstawie  umowy, o 

której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., 

według ilości wody pobranej, która 

Cena ścieków 

(zł/m3)  

9,59/brutto 3,97/brutto 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

(zł/na okres 

rozliczeniowy) 

9,46/ brutto 2,04/brutto 



jest rozliczana na podstawie 

wskazań wodomierza głównego, 

w dwumiesięcznym okresie 

rozliczeniowym. 

 

 

§ 2. Ustala się dopłatę do opłaty abonamentowej w taryfie dla wskazanych taryfowych grup 

odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sochocin, 

zatwierdzonych Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RZT.70.9.2022/5 z dnia 

18.05.2022 r. w następujących wysokościach zgodnych z tabelą nr 2: 

 

 

 

Tabela nr 2 Dopłata do wody do abonamentu (obowiązująca w terminach 01.01.2023 – 

17.06.2023 r.) 

 

 Cena dla 

mieszkańców po 

uzyskanej 

dopłacie 

 

Dopłata  z budżetu Miasta 

i Gminy 

 Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i 

stawek opłat 

W1 -Gospodarstwa domowe – 

odbiorcy usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, niebędący 

jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, 

pobierający wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi, rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza 

głównego w  dwumiesięcznym 

okresie rozliczeniowym. 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

(zł/na okres 

rozliczeniowy) 

2,22/brutto 1,30/brutto 

W2- Gospodarstwa domowe – 

odbiorcy usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, będący 

jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, 

pobierający wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi, rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza 

głównego w dwumiesięcznym 

okresie rozliczeniowym. 

 Stawka opłaty 

abonamentowej 

(zł/na okres 

rozliczeniowy) 

2,22/brutto 0,22/brutto 

 



§ 3. Dopłata określona w §1 i 2, będzie przekazywana na konto Spółki Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. w terminach miesięcznych, do 15 dnia każdego kolejnego 

miesiąca na podstawie wystawionej przez spółkę faktury VAT za faktyczną ilość dostarczonej 

wody i odprowadzonych ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin. 

§ 4. Dopłata określona w §1 i 2 obowiązywać będzie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 17 

czerwca 2023 roku, z ewentualnym przedłużeniem na dalszy okres obowiązywania 

zatwierdzonych przez organ regulacyjny taryf. 

§ 5. Źródłem pokrycia dopłaty będą środki finansowe z budżetu Miasta i Gminy Sochocin. 

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 

2023 roku.  

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr LI/337/2023 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

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

odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin. 

 

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 Miejska może 

podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców 

usług. Dopłatę Gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu dla 

zmniejszenia skutków podwyżki cen w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

W celu odciążenia mieszkańców w ponoszeniu kosztów m3 odbioru ścieków oraz opłaty 

abonamentowej za wodę i ścieki, pobieranej przez Spółkę Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. w okresie obowiązywania nowych taryf, proponuje się 

podjęcie uchwały o dopłacie do wskazanych taryfowych grup odbiorców w wysokościach 

wskazanych w uchwale (Tabela 1, Tabela 2  )   

Przyjęcie niniejszej uchwały rodzi skutki budżetowe w 2023r. w wysokości po wejściu 

w życie nowych taryf - ok. 239 590,63 zł. Powyższa kwota wynika z szacunkowego odbioru 

ścieków realizowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. 

Dopłaty są w pełni uzasadnione i powodują zmniejszenie obciążeń dla finalnego 

odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin. 

                                              

 

 
 


