
P R O J E K T 

 
 

UCHWAŁA NR …/XXIII/2020 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 14 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie: ustalenia dopłat dla wybranych taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kroczyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 

713 z późn. zm.)  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 Gminy Kroczyce 

uchwala 

 

§1 

1. W okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 marca 2021r. ustala się dopłaty dla następujących taryfowych 
odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków określonych w taryfie zatwierdzonej decyzją 
nr WA.RET.070.1.461.8.2019 z dnia 20 marca 2019r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Warszawie: 
a. dla Grupy I, obejmującej gospodarstwa domowe z miejscowości: Przyłubsko, Siamoszyce, Szypowice, 

obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków w Siamoszycach – w wysokości 2,74 zł (słownie: dwa 
74

/100  
złotych) do ceny 1 m

3
 ścieków, 

 
b. dla Grupy III, obejmującej gospodarstwa domowe z miejscowości: Podlesice, Lgotka, Kroczyce, 

Kostkowice, obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków w Kostkowicach  – w wysokości 2,74 zł (słownie: 
dwa 

74
/100 złotych) do ceny 1 m

3
 ścieków. 

 

 
2. W okresie od 1 kwietnia 2021r. do 31 grudnia 2021r. ustala się dopłaty dla następujących taryfowych 

odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków określonych w taryfie zatwierdzonej decyzją 
nr WA.RET.070.1.461.8.2019 z dnia 20 marca 2019r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Warszawie: 
a. dla Grupy I, obejmującej gospodarstwa domowe z miejscowości: Przyłubsko, Siamoszyce, Szypowice, 

obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków w Siamoszycach – w wysokości 2,41 zł (słownie: dwa 
41

/100  
złotych) do ceny 1 m

3
 ścieków, 

 
b. dla Grupy III, obejmującej gospodarstwa domowe z miejscowości: Podlesice, Lgotka, Kroczyce, 

Kostkowice, obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków w Kostkowicach  – w wysokości 2,41 zł (słownie: 
dwa 

41
/100 złotych) do ceny 1 m

3
 ścieków. 

§2 

Źródło finansowania dopłat, o których mowa w §1 stanowid będą dochody własne Gminy Kroczyce. 

§3 

Traci moc Uchwała nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia dopłat 
dla wybranych taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Kroczyce. 



P R O J E K T 

 
 

§4 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

 


