
UCHWAŁA NR XXIX/545/2021 
RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 21 maja 2021 r. 

w sprawie dopłat w latach 2021-2024 dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 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 
(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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) Rada Gminy uchwala co 
następuje: 

§ 1. 1 Dopłatę dla grup taryfowych W1, W1R, W2, W2R, W4, W5, W6, W6R, W7, W7R, obejmujących 
odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę (tj. odbiorcy indywidualni bez podlewania przydomowych 
terenów zielonych) określonych w zatwierdzonej decyzją nr WR.RZT.70.203.2021 z dnia 18 maja 2021 r. 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Kobierzyce na okres 3 lat.  

2. Wartość dopłaty, o której mowa w §1 zestawiono w tabeli nr 1. 
Tabela nr 1. 

Termin obowiązywania 
dopłaty 

Cena brutto  za 1m³ wody dla grup 
taryfowych W1,W1R, W2, W2R, W4, 
W5, W6, W6R, W7, W7R  zgodnie z 

zatwierdzoną taryfą 

Wysokość 
dopłaty brutto 

Cena brutto za 1m³ wody dla  grup 
taryfowych W1,W1R, W2, 

W2R,W4, W5, W6, W6R, W7, 
W7R  po uwzględnieniu dopłaty 

 I rok taryfowy  4,91 zł 1,10 zł 3,81 zł 
II rok taryfowy  5,08 zł 1,08 zł 4,00 zł 
III rok taryfowy  5,08 zł 0,88 zł 4,20 zł  

§ 2. 1. Dopłatę dla grup taryfowych S1, S2, S3, S4, S13 obejmujących odbiorców usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków (tj. indywidualni dostawcy ścieków) określonych w zatwierdzonej decyzją nr 
WR.RZT.70.203.2021 z dnia 18 maja 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce na okres 3 lat. 

2. Dopłata, o której mowa w § 2 zestawiono w tabeli nr 2.Tabela nr 2. 

Termin obowiązywania 
dopłaty 

Cena brutto  za 1m3 ścieków dla grup 
taryfowych S1,S2, S3, S4, S13 
zgodnie z zatwierdzoną taryfą 

Wysokość 
dopłaty brutto 

Cena brutto za 1m3 ścieków dla  
grup taryfowych S1,S2, S3, S4, S13  

po uwzględnieniu dopłaty 
 I rok taryfowy  10,12 zł 2,26 zł 7,86 zł 

II rok taryfowy  10,12 zł 1,87 zł 8,25 zł 
III rok taryfowy  10,31 zł 1,65 zł 8,66 zł  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce na okres 3 lat wskazanej w §1 ust. 1 oraz §2 
ust.1. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kobierzyce 

 
 

mgr Henryk Łoposzko 
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UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2021 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją nr WR.RZT.70.203.2021 zatwierdził taryfę
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
na okres 3 lat.

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.

Po dokonanej analizie kosztów poniesionych w latach 2019 – 2020, zgodnie z którą Gmina wydała
około 12 milionów złotych na rzecz dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz biorąc pod uwagę, iż w latach kolejnych wielkość dopłaty
udzielanej przez Gminę wzrastałaby w związku z przyrostem liczby mieszkańców, proponuje się
w latach kolejnych, stopniowe zmniejszanie wartości dopłaty przekazywanej przez Gminę. Zmiana ta
skutkować będzie większym udziałem odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków w rzeczywistych kosztach ich świadczenia. Środki budżetowe
pozostawione w ten sposób w budżecie pozwolą realizować skuteczniej inne zadania Gminy.

Dopłata jest przekazywana przez Gminę przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu. 
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