
Informacja dotycząca nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Miasta i Gminy Skępe 

 
Podstawa prawna. 

Podstawę prawną wprowadzenia nowych cen oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowią przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej  „uzzwoś” (tekst jednolity Dz. U. z 
2020 r., poz. 2028), a także między innymi przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 472). Ponadto obowiązującą w tym zakresie jest nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.). 

  
Procedura zatwierdzania nowych taryf. 

Dotychczasowe 3-letnie taryfy na terenie Miasta i Gminy Skępe obowiązywały zgodnie z decyzją Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdańsku nr 
GD.RET.070/246/D/2018. KR z dnia 21 maja 2018 roku. W dniu 31.03.2021 r. Miasto i Gmina Skępe złożyła do 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)  w 
Gdańsku wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.  
Zgodnie z przepisami, niezbędne przychody z taryf mają gwarantować ciągłość świadczenia usług, przy 
czym powinny pokrywać niezbędne koszty realizacji usług dostarczania wody i odbierania ścieków. 
Taryfy najprościej rzecz ujmując, są wynikiem zależności kosztów i przychodów ze sprzedaży.  

Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy, oraz uzasadnienie pod względem zgodności z przepisami ustawy  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne i w dniu 12 stycznia 2022 r. i decyzją nr GD.RZT.70.364.246.2021.D.KR) zatwierdził  

taryfę dla Miasta i Gminy Skępe na okres kolejnych 3 lat (36 m-cy). Decyzja w dniu 4 lutego 2022 r. została 

opublikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie RZGW w Gdańsku oraz została zamieszczona na stronie podmiotowej BIP Miasta i Gminy Skępe.  

Zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 

12.02.2022 r. Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.  

 

NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

NA TERENIE MIASTA I GMINY SKĘPE 

Taryfa zatwierdzona na okres 3 lat (36 m-cy), kolejne zmiany następują w okresach rocznych (co 12 m-cy).  

zaopatrzenie              obecna cena         od 1 do 12 m-ca       od 13 do 24 m-ca         od 25 do 36 m-ca 
w wodę                        zł/m3 netto          cena zł/m3 netto       cena zł/m3 netto          cena zł/m3 netto 
                                      2,30  (100%)         2,40 (104,27%)*       2,53 (105,42%) *          2,65 (104,74%) * 

 

odprowadzanie          obecna cena        od 1 do 12 m-ca        od 13 do 24 m-ca        od 25 do 36 m-ca 
ścieków                        zł/m3 netto          cena zł/m3 netto       cena zł/m3 netto          cena zł/m3 netto 
                                      4,10 (100%)          4,43 (108,05%)*       4,43 (100,00%) *         5,04 (113,77%) * 
 
* (procentowy wzrost w porównaniu do taryfy z okresu poprzedniego) 
 
 


