
UCHWAŁA NR XXXI/306/2021 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji 
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Nozdrzcu 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 24, ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz 
art. 219 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Nozdrzec, zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie decyzją RZ.RZT.70.202.2021.MK z dnia 
21.09.2021 r. wprowadza się na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy dopłaty do cen za dostarczaną 
wodę i odprowadzanie ścieków. 

2. Dopłaty do obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, realizowane przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu dla taryfowej grupy odbiorców  
W1 – Gospodarstwa domowe będzie wynosić 6,45 zł do 1 m3 dostarczonej wody. 

3. Dopłaty do obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, realizowane przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu dla taryfowej grupy odbiorców  
K1 – Gospodarstwa domowe będzie wynosić 6,45 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków. 

§ 2. Dopłaty, o których mowa w § 1, będą przekazywane miesięcznie w formie dotacji przedmiotowej dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu, po przedłożeniu wniosku o udzielenie dotacji zawierającego 
rozliczenie sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 do 12 miesiąca obowiązywania 
taryfy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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