
UCHWAŁA NR LXIII.393.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu 
Miasta i Gminy Kunów 

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), 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), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W okresie od dnia 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy na usługę zbiorowego 
odprowadzania ścieków ustala się dopłatę z budżetu Gminy Kunów dla grup taryfowych odbiorców usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Miasta i Gminy Kunów w wysokości: 

1) 0,48 zł/ m3 netto dla grupy Nr 1 - dla gospodarstw domowych – dotyczy obiorców odprowadzających 
ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych. Do tej grupy zalicza się w szczególności: 
gospodarstwa indywidualne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli budynków 
wielorodzinnych z terenu Miasta i Gminy Kunów rozliczających się według wodomierzy głównych; 

2) 0,48 zł/ m3 netto dla grupy Nr 2 - dla gospodarstw domowych – dotyczy obiorców odprowadzających 
ścieki bytowe powstające w gospodarstwach domowych. Do tej grupy zalicza się w szczególności: 
gospodarstwa indywidualne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli budynków 
wielorodzinnych z terenu Miasta i Gminy Kunów rozliczających się według przeciętnej normy zużycia 
wody; 

3) 0,48 zł/ m3 netto dla grupy Nr 3 - dla przedsiębiorstw, zakładów, spółek, spółdzielni rolno – spożywczych 
i pozostałych podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową 
oraz placówek służby zdrowia, oświaty, kultury i innych jednostek użyteczności publicznej a także Gminy 
odprowadzających ścieki komunalne.  

2. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 będą obowiązywać do faktur dotyczących okresu od 1 do 12 miesiąca 
obowiązywania nowej taryfy, wystawionych nie później niż do 3 miesięcy od daty zakończenia obowiązywania 
taryfy w ww. okresie. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII.296.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2020 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kunowie 

 
 

Piotr Bek 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z 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 gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla 
jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje 
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zgodnie z art. 24b ww. ustawy taryfa podlega 
zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, z wyłączeniem taryfy zmienionej w związku ze zmianą stawki 
podatku od towarów i usług. Natomiast z przepisu tej ustawy wynika, iż organ regulacyjny zatwierdza taryfę 
w drodze decyzji. Z art. 27a ustawy wynika, iż organem regulacyjnym jest dyrektor regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfowa grupa odbiorców usług - 
to grupa odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych 
ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na 
podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Zgodnie z ww. przepisami Dyrektor Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał w dniu 
19 września 2021 r. r. decyzję, w której zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunów, ustaloną przez Zakład Gospodarki 
Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie. Decyzja została ogłoszona w dniu 14 października 2021 r., zatem 
taryfy wchodzą w życie z dniem 22 października 2021 r. Zgodnie z decyzją w zakresie wysokości cen 
i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wyszczególniono następujące taryfowe grupy 
odbiorców usług: 

1) grupa Nr 1 - dla gospodarstw domowych – dotyczy obiorców odprowadzających ścieki bytowe 
powstające w gospodarstwach domowych. Do tej grupy zalicza się w szczególności: gospodarstwa 
indywidualne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli budynków 
wielorodzinnych z terenu Miasta i Gminy Kunów rozliczających się według wodomierzy głównych; 

2) dla grupy Nr 2 - dla gospodarstw domowych – dotyczy obiorców odprowadzających ścieki bytowe 
powstające w gospodarstwach domowych. Do tej grupy zalicza się w szczególności: gospodarstwa 
indywidualne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli budynków 
wielorodzinnych z terenu Miasta i Gminy Kunów rozliczających się według przeciętnej normy zużycia 
wody; 

3) grupa Nr 3 - dla przedsiębiorstw, zakładów, spółek, spółdzielni rolno – spożywczych i pozostałych 
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową oraz placówek 
służby zdrowia, oświaty, kultury i innych jednostek użyteczności publicznej, w także Gminy 
odprowadzającej ścieki komunalne. 

Wzrost ceny stawek w taryfach spowodowany jest wzrostem kosztów funkcjonowania oczyszczalni 
ścieków (w związku ze wzrostem cen za energię elektryczną, wzorem wynagrodzeniem za pracę 
spowodowanym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrostem cen na produkty w celu 
bieżącego utrzymania kanalizacji itp.), zostanie zniwelowany poprzez dopłatę, która wyniesie 0,48 zł.  

W roku 2021 r. szacowany koszt wydatków w budżecie Gminy na dopłatę wyniesie 13 000 zł, a w roku 
2022 r. 70 000 zł. 

Tak wprowadzona dopłata do ścieków w stosunku do obecnej opłaty dla podmiotów 
indywidualnych spowoduje, że nowe stawki dot. zbiorowego odprowadzania ścieków dla nich 
wyniosą: 

Cena za ścieki wg. 
obowiązującej taryfy dot. 

zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków za 
okres od 1 do 12 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy  

Wysokość dopłaty Cena za ścieki po 
uwzględnieniu dopłaty od 1 

do 12 miesiąca 
obowiązywania nowej taryfy  

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
usług 

netto zł/m3 brutto zł/m3 netto zł/m3 brutto zł/m3 netto zł/m3 brutto zł/m3 
1. Grupa Nr 1 

6,10 6,59 0,48 
Dopłata 
tylko w 

netto 
5,62 6,07 

2. Grupa Nr 2 
6,10 6,59 0,48 

Dopłata 
tylko w 

netto 
 

5,62 
 

6,07 
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3.  Grupa  Nr 3 
6,10 6,59 0,48 

Dopłata 
tylko w 

netto 
5,62 6,07 

Wskazany akt zdaniem organu nie jest aktem prawa miejscowego bowiem nie tworzy norm generalnych, 
abstrakcyjnych, a jedynie wydana uchwała adresowana jest jednostkowo, tj. do Burmistrza Miasta i Gminy 
w Kunowie i zobowiązuje Burmistrza do dokonania czynności oznaczonych konkretnie - przekazania 
dopłaty przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. 

Mając powyższe na uwadze należało podjąć niniejszą uchwałę.
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