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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków świadczonych przez Zakład Komunalny Głogówek 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głogówku na terenie Gminy Głogówek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028, z 2022 r. poz. 1549) 
Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Głogówek do taryf dla wszystkich grup odbiorców na terenie 
Gminy Głogówek, do każdego sprzedanego 1 m³ wody z wodociągów Zakładu Komunalnego Głogówek 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 1,18 zł brutto. 

§ 2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Głogówek do taryf dla wszystkich grup odbiorców na terenie 
Gminy Głogówek, do każdego 1m3 odebranych ścieków przez Zakład Komunalny Głogówek Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 0,40 zł brutto. 

§ 3. Dopłaty określone uchwałą w § 1 i § 2 obowiązują do dnia 31.12.2022 r. 

§ 4. Źródłem pokrycia dopłaty będą środki własne z budżetu Gminy Głogówek. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 6. Uchwała ma zastosowanie do dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Komunalny Głogówek Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Głogówku na terenie Gminy Głogówek począwszy od dnia 1 października 2022 r. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

W dniu 30.05.2022 r. Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. złożył wniosek o skrócenie obowiązującej 
taryfy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy. 

Wniosek  złożono w związku z nieplanowanym w poprzednim wniosku poziomem i znacznie go 
przekraczającym wzrostem kosztów, w tym kosztów energii w szczególności. 

Kalkulacje i wzrost kosztów zawiera załączony do niniejszego uzasadnienia wniosek taryfowy. 

Poziom wnioskowanych taryf nie przekraczał poziomu obowiązujących w okolicznych gminach co 
Spółka podniosła w trakcie postepowania przed regulatorem (pismo w załączeniu). 

Biorąc pod uwagę niezbędne zapewnienie ciągłej i niezakłóconej działalności Spółki w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków Burmistrz Głogówka proponuje wprowadzenie 
dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków do poziomu wnioskowanego przez Spółkę tj. jak w projekcie uchwały. 

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z 2022r. poz. 1549) Rada Gminy może 
podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. 

Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. 

Świadczenie usług polegające na zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków jest działalnością 
o charakterze użyteczności publicznej. 

Mając na uwadze ochronę interesów mieszkańców gminy w tym zakresie, podjęcie uchwały jest zatem 
uzasadnione i niezbędne. 
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