
UCHWAŁA NR XLV/400/2022 
RADY GMINY BOGORIA 

z dnia 31 maja 2022 r. 

w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usługi z terenu gminy Bogoria 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 559 ) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)Rada Gminy Bogoria 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dopłatę do taryfowej ceny odprowadzania ścieków zatwierdzonej decyzją Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
KR.RZT.70.96.2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzania 
w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bogoria. Dopłata dotyczy wszystkich odbiorców usługi 
odprowadzania ścieków. 

§ 2. W rozliczeniach z odbiorcami usługi Gmina Bogoria będzie stosowała następujące ceny: 

Lp. Wyszczególnienie Netto zł/nr l VAT 8% zł/m3 Brutto zł/m3 

1. Cena płacona przez odbiorcę 
usługi 5,97 0,48 6,45 

2. Dopłata z budżetu Gminy 1,25 0,10 1,35 
3. Cena taryfowa 7,22 0,58 7,80 

§ 3. Dopłata określona w §2 obowiązywała będzie w okresie od 04 czerwca 2022 r. do 03 czerwca 2023 r.  
§4. Traci moc uchwała NR XXXI/298/2021 z dnia 25. maja 2021 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 
odprowadzanych ścieków dla odbiorców usługi z terenu gminy Bogoria  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 

§ 6. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 04.06.2022 roku 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Jolanta Wyrzykowska 
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UZADADNIENIE  
do Uchwały Nr XLV/400/2022 

Rady Gminy Bogoria  
z dnia 31 maja 2022r. 

Decyzją KR.RZT.70.96.2021 z dnia 20 maja 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził wnioskowane przez Gminę 
Bogoria taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Bogoria. 

W celu złagodzenia skutków finansowych dla odbiorców usługi wejścia w życie nowej taryfy w zakresie 
odprowadzenia ścieków wprowadzono dopłatę z budżetu Gminy Bogoria do 1 m3 ścieków w kwocie 1,35 zł 
brutto i w porównaniu do ubiegłego okresu obowiązywania taryfy dopłata pozostaje na tym samym 
poziomie. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały w w/w sprawie jest zasadne. 
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