
 

 
U C H W A Ł A    N R XXIII / 209 /2012 
R A D Y  G M I N Y  K O B Y L N I C A 

z dnia 17 maja 2012 roku    
 

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiących jednolity system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią 

ścieków w Słupsku oraz do cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do kanalizacji 
zbiorczej zakończonej zbiorczym zbiornikiem bezodpływowym, stanowiącej własność „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 

w Słupsku, które oczyszczane będą przez oczyszczalnię ścieków w Słupsku. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r.Nr 142, 
poz.1591 z późniejszymi zmianami ), art.24 ust.6 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U.  z 2006r. Nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kobylnica uchwala, 
co następuje:                

§ 1 

1. Na wniosek Wójta Gminy Kobylnica uchwala się dopłatę dla osób i podmiotów nie prowadzących działalności 

gospodarczej:  

1) dla III, IV grupy odbiorców, do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica stanowiących jednolity system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią 
ścieków w Słupsku, w wysokości brutto 5,00 zł (obejmującą obowiązujący podatek VAT) do 1 m3 odebranych 
ścieków, 

2) dla grupy pozostałych odbiorców, do ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych 
do kanalizacji zbiorczej zakończonej zbiorczym zbiornikiem bezodpływowym stanowiącej własność „Wodociągi 
Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku, które oczyszczane będą przez oczyszczalnię ścieków w Słupsku, w wysokości brutto 
23,52 zł (obejmującą obowiązujący podatek VAT) do każdego 1 m3 odprowadzanych ścieków.  

2. Dopłaty nie dotyczą i nie będą udzielane w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.  

3. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 obowiązują na terenie Gminy Kobylnica od dnia 1 lipca 2012 roku  
do dnia 30 czerwca 2013 roku. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica. 
 

§ 3 

Traci moc uchwała nr VIII/86/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie dopłat  do cen i stawek opłat dla odbiorców usług 
kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica i uchwała nr XVII/157/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku  w sprawie zmiany 
uchwały Gminy Kobylnica Nr VIII/86/2011 z dnia 26 maja 2011 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen stawek opłat dla 
odbiorców kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica.   
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 roku i podlega publikacji  w drodze 
ogłoszenia na tablicy informacyjnej i stronie  internetowej Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.  
 
 

 
 
 
 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 558, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z  2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. 
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675,  z 2011r. nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281.  
 
2    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 147, poz. 1033, z 2009r. Nr 18, poz. 97,  z 2010r. 
Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578. 

 


