UCHWAŁA NR 43.332.2022
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH
z dnia 22 lipca 2022 r.
w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w gminie Krzepice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) Rada Miejska
w Krzepicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dopłaty dla niżej wymienionych taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzepice określonych w taryfie wprowadzonej
zatwierdzonej decyzją z dnia 28 maja 2021 roku znak PO.RZT.70.133.2021/D/PH Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu:
1) Do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 0,56 zł
netto do 1 m3 sprzedanej wody,
2) Dla taryfowej Grupy 1 odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 0,73 zł netto do
1 m3 odebranych (odprowadzonych) ścieków,
3) Dla taryfowej Grupy 2 odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 0,67 zł netto do
1 m3 odebranych (odprowadzonych) ścieków.
§ 2. Dopłata o której mowa w § 1 przekazywana będzie do Zakładu Działalności Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krzepicach w okresach kwartalnych na podstawie planowanej sprzedaży, z przeznaczeniem
na pokrycie części kosztów uzdatniania i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, niepokrytej
przychodami ze sprzedaży według cen taryfowych.
§ 3. Dopłata o której mowa w § 1 obowiązywać będzie w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia
2022 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Mateusz Kluba
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Uzasadnienie
W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej oraz materiałów eksploatacyjnych, Zakład w dniu
25 marca 2022 roku wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z wnioskiem o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 28 maja
2021 roku znak PO.RZT.70.133.2021/D/PH Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód
Polskich w Poznaniu i zatwierdzenie nowej taryfy.
W dniu 4 lipca 2022 roku decyzją PO.RZT.70.22.2022/D/KI Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu odmówił skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za wodę i ścieki oraz
zatwierdzenia nowej taryfy.
Obecna wysokość niezbędnych przychodów nie pokrywa uzasadnionych kosztów ponoszonych przez zakład
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków co grozi utratą płynności
finansowej zakładu. Składając w dniu 15 lutego 2021 roku wniosek o zatwierdzenie taryf na kolejny okres
taryfowy zakład nie mógł przewidzieć, że nastąpi tak znacząca zmiana warunków ekonomicznych. Przyczyną
tych zmian jest głównie znaczny wzrost cen za energię elektryczną.
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