
UCHWAŁA NR XLVII/436/2022 
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków  z terenu gminy Wolbórz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U.z  2022 r. poz. 559 i 583) oraz 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 w Wolborzu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług z zakresu 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolbórz w wysokości: 
1) taryfowa grupa S1 – 1,37 zł netto za każdy 1 m3 ścieków plus obowiązujący podatek od 

towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami; 
2) taryfowa grupa S2 – 1,56 zł netto za każdy 1 m3 ścieków plus obowiązujący podatek od 

towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami; 
3) taryfowa grupa S3 – 1,58 zł netto za każdy 1 m3 ścieków plus obowiązujący podatek od 

towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 
§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania będą środki finansowe z budżetu Gminy Wolbórz. 
§ 3. Dopłata określona w § 1, obowiązywać będzie w okresie od dnia wejścia w życie 

nowej taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, przez cały 
okres jej obowiązywania, tj. okres 3 lat (36 miesięcy). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wolborzu 

 
 

Zbigniew Klewin 
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Uzasadnienie 

W związku z wystąpieniem do Organu Regulacyjnego Państwowego 
GospodarstwaWodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie z wnioskiem o  zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Wolbórz na okres 3 lat należy wskazać, że nastąpi znaczny wzrost  stawek 
opłat za 1 m3 odprowadzanych ścieków w stosunku do cen aktualnie obowiązujących. Projekt 
uchwały zawiera taki poziom dopłat aby odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków 
nie byli obciążani gwałtownymi wzrostami cen, które po uwzględnieniu dopłat wyniosłyby 
nie więcej niż do 10 % w stosunku do obecnej wysokości. Niniejsza uchwała jest 
podejmowana w celu złagodzenia społecznych skutków wysokich cen i stawek opłat 
w okresie obowiązywania nowej taryfy. Przyjęcie powyższej uchwały spowoduje ochronę 
odbiorców usług odprowadzania ścieków przed nadmiernym wzrostem kosztów, co 
umożliwiają zapisy 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) cyt.:” Rada 
gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych 
grup odbiorców usług.” Dopłaty będą obowiązywać od dnia wejścia w życie taryfy 
zatwierdzonej decyzją Dyrektora RegionalnegoZarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie. po tym jak ww. decyzja stanie się 
ostateczna. W dniu podjęcia uchwały taryfa nie jest jeszcze zatwierdzona. 

Świadczenie usług polegające na zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków jest 
działalnością o charakterze użyteczności publicznej. Mając na uwadze ochronę interesów 
mieszkańców gminy ustalono dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ściekówPodjęcie uchwały jest 
zatem zasadne. 
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