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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie  dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody na terenie Gminy Głuchołazy 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028 ze zm.) Rada Miejska w Głuchołazach 
uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się dopłatę do ceny 1 m³ dostarczonej wody na terenie Gminy Głuchołazy wynikającej z taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej Decyzją Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dla wszystkich 
taryfowych grup odbiorców w kwocie 1,84 zł brutto, w tym podatek VAT za każdy 1 m³ wody. 

§ 2. Dopłata określona w § 1 będzie przekazywana Spółce „Wodociągi” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Głuchołazach w okresach miesięcznych, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca za 
miesiąc poprzedni, na podstawie udokumentowanych zestawień ilości dostarczonej wody. 

§ 3. Zobowiązuje się Spółkę „Wodociągi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Głuchołazach do obciążania wszystkich taryfowych grup odbiorców należnościami za 
wodę pomniejszonymi o dopłatę określoną w § 1. 

§ 4. Dopłaty określone w § 1 uchwały stosuje się od dnia 1 marca 2022 roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IX/118/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 
dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody na terenie Gminy Głuchołazy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) Rada Miejska może podjąć uchwałę o dopłacie dla 
jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje 
przedsiębiorstwu wodociągowo- kanalizacyjnemu. 

Gmina Głuchołazy wprowadziła dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody w 2012 roku po przeprowadzeniu 
największej inwestycji wodno-kanalizacyjnej w ostatnich kilkudziesięciu latach. M.in. koszty amortyzacji 
i obsługi wybudowanej sieci skokowo wpłynęły na cenę wody i ścieków, które stały się jednymi z najwyższych 
na Opolszczyźnie. Burmistrz zaproponował wówczas wprowadzenie dopłat do cen wody i ścieków jako 
działanie osłonowe dla mieszkańców i firm – klientów spółki Wodociągi. Od tego czasu Gmina Głuchołazy 
wydała na dopłaty  do ceny wody 17,3 mln zł. Od 2012 roku cena 1 m³ wody wzrosła o 28%, natomiast średnie 
wynagrodzenie wg GUS wzrosło o 79 %. Powyższa aktualna sytuacja uzasadnia zmniejszenie intensywności 
działań osłonowych, tj. zmniejszenie kwoty dopłaty z 2,08 zł do 1,84 zł. Poprzednia korekta kwoty dopłaty 
miała miejsce w 2019 roku. W porównaniu do stanu z 2019 roku zmniejszenie kwoty dopłaty do ceny wody 
i odbioru ścieków spowoduje wzrost ceny dla klienta o ok. 4%, przy inflacji w tym okresie ok. 14 % 
i niezmienionej taryfie spółki Wodociągi. 

Wpływ zmiany kwoty ww. dopłaty został uwzględniony w budżecie gminy na 2022 rok. 
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