
UCHWAŁA NR XXXV/207/21 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 17 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków odprowadzanych z terenu 

gminy Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków 

 

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

U. z 2021 r. poz. 1372) 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 z późn.zm.) uchwala się, 

co następuje: 

 

§1. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Dobromierz do ceny za odbiór 1 m3 ścieków 

odprowadzanych z terenu gminy Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni 

ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny 

w wysokości 23,03 zł netto plus należny podatek VAT 8%, to jest 24,87 zł brutto. 

 

2. Ceny i opłaty ponoszone przez odbiorcę usług będą wynosiły w okresie od 1 do 12 miesiąca 

obowiązywania zatwierdzonej przez organ regulacyjny taryfy 6,00 zł netto plus należny podatek VAT 

8% za 1 m3 dostarczonych ścieków, to jest 6,48 zł brutto. 

 

3. Rozliczenie będzie następować w kwartalnych okresach rozliczeniowych. 

 

§2. Traci moc Uchwała Nr XXI/125/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 2 czerwca 2020 r.                                   

w sprawie ustalenia stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy 

Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 

 

§4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń na terenie gminy 

Dobromierz w terminie 7 dni od daty jej podjęcia. 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 23 sierpnia 2021 r. 

 

 

  

 

         Przewodniczący Rady 

         (-) Piotr Rusek  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR XXXV/207/21 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 17 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków odprowadzanych z terenu 

gminy Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków 

 

 Gmina Dobromierz przedłożyła wniosek z dnia 11 lutego 2021 r. o zatwierdzenie taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy 

Dobromierz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu w dniu 26 lipca 2021 r. wydał 

decyzję w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz na okres 3 lat. 

 Podstawą ustalenia cen i stawek opłat była kalkulacja oparta na ewidencji dostarczonych 

ścieków oraz ewidencji księgowej kosztów związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej                        

i oczyszczalni ścieków w Czernicy i Serwinowie w roku obrachunkowym poprzedzającym 

wprowadzenie nowej taryfy. W kalkulacji uwzględniono również planowaną zmianę kosztów w roku 

obowiązywania nowej taryfy zgodnie z Rozporządzeniem 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 z późn.zm.). 

 W kalkulacji zostały ujęte koszty bezpośrednie eksploatacji i obsługi oczyszczalni ścieków            

i sieci kanalizacji sanitarnej, amortyzacja w części obejmującej sfinansowanie budowy oczyszczalni 

ścieków w Czernicy i Serwinowie i budowy sieci kanalizacji sanitarnej środkami własnymi gminy 

oraz raty kapitałowe kredytów i koszty emisji obligacji przeznaczonych na sfinansowanie budowy 

oczyszczalni ścieków  i budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

 Zastosowanie dopłaty jest celowe, ze względu na małą liczbę mieszkańców przyłączonych do 

sieci kanalizacji sanitarnej, na których byłby nałożony obowiązek ponoszenia wysokich kosztów 

budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej. Po wprowadzeniu dopłaty odbiorcy usług będą płacić 

cenę 6,48 zł brutto za 1 m³ odebranych ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków                        

poprzez sieć kanalizacji sanitarnej. 

  

 

 Wójt 

 (-) Jerzy Ulbin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


