Projekt
z dnia 02 października 2017 r.
Zatwierdzony przez………….

UCHWAŁA NR ………..
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia …………..
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2017r., poz. 328) uchwala się, co następuje:
§1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głogówek, zatwierdzonych uchwałą Nr
XXVI/187/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2016r. w sprawie
zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla
Gminy Głogówek na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2017 r., poz. 328) na wniosek Zakładu
Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. w Głogówku można przedłużyć okres obowiązywania
aktualnych stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, jednak
nie dłużej niż 1 rok.
Dotychczas obowiązujące taryfy obowiązują od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku i wynoszą:
Lp

Taryfowa grupa Wyszczególnienie Cena za 1m3 dostarczonej wody
odbiorców

1.

Gospodarstwa

1. Cena za

domowe,

dostarczoną wodę

Netto

VAT 8%

Brutto

3,20

0,26

3,46

Jednostka miary

zł/m3

odbiorcy

Lp

przemysłowi i

2. Stawka opłaty

pozostali

abonamentowej

2,99

Taryfowa grupa Wyszczególnienie Cena
odbiorców

1.

zł/punkt
0,24

za

1m3

3,23

dostawy/miesiąc

odprowadzanych Jednostka miary

ścieków

Gospodarstwa

Cena

domowe,

odprowadzanych

odbiorcy

ścieków

Netto

VAT 8%

Brutto

4,06

0,32

4,38

zł/m3

przemysłowi i
pozostali

Dnia 02.10.2017 r. Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. w Głogówku złożył wniosek o
przedłużenie obowiązywania powyższych taryf do dnia 31.12.2018 r.
Przedmiotem działania Spółki w zakresie objętym ustawą jest produkcja i dostawa wody
oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu w formie własności, jak i również środki trwałe
przekazane w nieodpłatne użytkowanie. Spółka prowadzi również działalność w zakresie transportu
i oczyszczania nieczystości płynnych dowożonych taborem asenizacyjnym. Koszty powyższej

działalności nie obciążają zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo prowadzi również
inne rodzaje działalności, które nie są przedmiotem wniosku.
Wniosek swój Spółka argumentuje przeprowadzona analizą kosztów i przychodów, która
wykazała iż dotychczasowe taryfy zabezpieczają działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. w Głogówku
zapewnia, że przedłużenie taryf nie spowoduje obniżenia standardu świadczonych usług.

