
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/238/20 
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 

z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w 2021 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kalwarii 
Zebrzydowskiej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r. w wysokości określonej w załączniku 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Dopłaty brutto będą finansowane z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2021 do łącznej 
kwoty 744.000 zł (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych) w tym: 

1. Dopłaty do ceny 1 m3 wody - do łącznej kwoty 460.000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy 
złotych) 

2. Dopłaty do ceny 1 m3 ścieków - do łącznej kwoty 284.000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery 
tysiące złotych) 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. 

  
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii 

Zebrzydowskiej 
 
 

Piotr Janusiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 grudnia 2020 r.

Poz. 8433



Załącznik do uchwały nr XXIII/238/20 
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 
z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na terenie Gminy Kalwaria 

Zebrzydowska, obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Wysokość dopłat do grup taryfowych za wodę: 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Dopłata do cen 
taryfowych 

Jednostka 
miary 

dopłata w zł 
(netto) 

dopłata w zł 
(brutto) 

0 1 2 3 4 5 

1 Grupa I – 
Gospodarstwa domowe 

Dopłata do m3 

dostarczonej  wody zł/m3 0,92 0,99 

 
Wysokość dopłat do grup taryfowych za odprowadzanie ścieków: 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Dopłata do cen 
taryfowych 

Jednostka 
miary 

dopłata w zł 
(netto) 

dopłata w zł 
(brutto) 

0 1 2 3 4 5 

1 Grupa I – 
Gospodarstwa domowe 

Dopłata do m3 
odprowadzonych  

ścieków 
zł/m3 4,00 4,32 
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