
UCHWAŁA NR XXIX/544/2021 
RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 21 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/276/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 
dopłat dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) Rada Gminy uchwala co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/276/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 grudnia 2019 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) §1 ust. 3 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do czasu obowiązywania taryf, 
o których mowa w ust.1, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. w wysokości: 0,94 zł/m3”. 

2) §2 ust. 3 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do czasu obowiązywania taryf, 
o których mowa w ust.1, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. w wysokości: 1,78 zł/m3”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 29 maja 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kobierzyce 

 
 

mgr Henryk Łoposzko 
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UZASADNIENIE

W związku z negatywną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oprowadzenia ścieków na terenie gminy Kobierzyce na okres
kolejnych 3 lat tj. do 28 maja 2024 r. do czasu wejścia w życie nowych taryf obowiązują taryfy
zatwierdzone decyzją nr WR.RET.070.152.2018.JW.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Rada Gminy Kobierzyce w dniu 20 grudnia 2019 r. podjęła
uchwałę w sprawie dopłat do grup W1, W2, W4-W7 w przypadku zbiorowego dostarczania wody oraz
grup S1-S4, S13 w przypadku zbiorowego odprowadzenia ścieków przez okres obowiązywania nowej
taryfy. Zgodnie z w/w uchwałą termin obowiązywania dopłat został ustalony do dnia 28 maja 2021 r.

Mając na uwadze słuszny interes mieszkańców gminy Kobierzyce utrzymanie dopłat pozwoli na
zmniejszenie obciążeń ponoszonych przez odbiorców usług z tytułu obowiązujących taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dla zachowania ciągłości dopłat niezbędne
jest, aby uchwała miała moc obowiązującą od 29 maja 2021 r.

Dopłata jest przekazywana przez Gminę przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu. 
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