
DRUK NR 1 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr XXXV/ ……../20 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 01 grudnia 2020 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez 

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży. 

 

 

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

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471) uchwala się, 

co następuje:  

 

       § 1. W uchwale Nr XX/124/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 12 grudnia 2019 r. 

w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych 

WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży, w § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Dla odbiorców usług z terenu Gminy Chełmża zaliczonych do objętych uchwałą 

grup taryfowych w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków, realizowanego przez 

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży 

od 1 stycznia 2020 r. przez okres obowiązywania Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych 

WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży zatwierdzonych decyzją Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Nr GD.RET.070/181/D/2018.KR z dnia 16 maja 2018 r. ustala 

się dopłaty wysokości 1,00 zł brutto do 1 m
3
 odprowadzonych ścieków: 

1) Grupa I. Gospodarstwa domowe – oczyszczalnia ścieków Dźwierzno; 

2) Grupa III. Gospodarstwa domowe – oczyszczalnia ścieków Toruńskie Wodociągi 

Sp. z o.o.; 

3) Grupa IV. Gospodarstwa domowe – oczyszczalnia ścieków Toruńskie Wodociągi 

Sp. z o.o. – odprowadzanie ścieków przy pomocy przydomowych przepompowni 

ścieków.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przygotowała:  

Wiesława Skomra 

ZUK WODKAN 

 



DRUK NR 1 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXXV/ ……/20  Rady Gminy Chełmża  

z dnia ………………. 2020 r. 

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Rada gminy może podjąć 

uchwałę o dopłatach do 1 m
3
 dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup 

odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo – 

kanalizacyjnemu.  

 

Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę Nr XX/124/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie 

dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z 

o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Biorąc pod uwagę zmniejszenie obciążeń dla mieszkańców zaistniała potrzeba ustalenia 

dopłat do cen wody i ścieków dla wybranych grup odbiorców, uchwała przewiduje 

przedłużenie okresu dopłat do 10 czerwca 2021 r..  

W tabeli zostały zaprezentowane ceny dotyczące III okresu taryfowego, które 

obowiązują od dnia 11.06.2020 r. do 10.06.2021 r., zatwierdzone decyzją Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 16 maja 2018 r.. 

 

Ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla z uwzględnieniem dopłat do cen dla 

wybranych grup odbiorców usług w okresie od dnia 11.06. 2020 r. do dnia 

obowiązywania taryfy (do 10.06.2021 r.) 

 

L.p. 

 

Wyszczególnienie 

 

Cena brutto     

wg taryfy 

  

Dopłata 

Gminy 

Cena brutto 

płacona przez 

odbiorcę  

1. Grupy I. Gospodarstwa domowe – 

oczyszczalnia ścieków Dźwierzno 

cena za 1 m
3
 

odprowadzonego ścieku 
 

9,39 

 

 

1,00 

 

8,39 

2. Grupy III. Gospodarstwa domowe – 

oczyszczalnia ścieków Toruńskie 

Wodociągi Sp. z  o.o. 

 

cena za 1 m
3
 

odprowadzonego ścieku 

 

9,39 

 

 

1,00 

 

8,39 

3. Grupy IV. Gospodarstwa domowe – 

oczyszczalnia ścieków Toruńskie 

Wodociągi Sp. z o.o. – odprowadzanie 

ścieków przy pomocy przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 

 

cena za 1 m
3 

odprowadzonego ścieku 

 

 

8,89 

 

 

 

1,00 

 

 

7,89 

 


