
UCHWAŁA NR XXXII/234/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 18 października 2021 r. 

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Spółdzielnię 
Kółek Rolniczych w Rozdrażewie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.                 
z 2021 r., poz. 1372), oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),  Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się jednorazową dopłatę do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla taryfowej grupy 
odbiorców na terenie Gminy Rozdrażew, zaopatrywanej w wodę przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych 
w Rozdrażewie, zatwierdzonej na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2018 r., znak: WR.RET.070.251.2018.AR, w wysokości: 0,70 zł netto do 1 m3 
dostarczonej wody. 

§ 2. Dopłata określona w § 1, zostanie przekazana na konto Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rozdrażewie 
w terminie do dnia 28 grudnia 2021 r., na podstawie noty księgowej, wystawionej za faktyczną ilość wody 
dostarczonej na terenie Gminy Rozdrażew w ostatnim okresie rozliczeniowym roku 2021. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXXII/234/2021 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 18 pażdziernika 2021r. 

 

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rozdrażewie zwróciła się do Wójta i Rady Gminy Rozdrażew 
z wnioskiem o rozważenie wsparcia finansowego deficytowej działalności w sferze usług użyteczności 
publicznej, prowadzonej przez Spółdzielnię w zakresie zbiorowego dostarczania wody dla mieszkańców 
wsi: Dąbrowa, Rozdrażewek, Maciejew, Trzemeszno, Grębów, Nowa Wieś, Budy, Wyki, Dzielice, 
Wolenice, Dębowiec, Wygoda. 

Spółdzielnia dostarcza wodę do jednej wyodrębnionej grupy taryfowej odbiorców na terenie Gminy 
Rozdrażew, użytkując wodociąg gminny z ujęciami wody w Dąbrowie i Dzielicach. Spółdzielnia ponosi 
wszystkie koszty utrzymania tej infrastruktury. Od kilku lat, a zjawisko to nasiliło się w roku 2020 i 2021, 
z uwagi na niewystarczającą ilość wody zachodzi konieczność zakupu części wody z wodociągu 
w Krotoszynie. Zgodnie z przedstawioną przez SKR kalkulacją, koszty zakupu wody z Krotoszyna w roku 
2021 wyniosły w ciągu pierwszych 7 miesięcy roku już ponad 118 tys. zł i Spółdzielnia nie jest w stanie 
pokryć straty z tego tytułu z innego rodzaju działalności, które prowadzi. Koszty zakupu wody na koniec 
roku 2021 mogą zagrozić egzystencji całego zakładu, a tym samym zagrozić przerwaniem dostaw wody do 
mieszkańców. Sytuację dodatkowo pogorszył fakt odrzucenia przez organ regulacyjny wniosku 
o zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę na nowy trzyletni okres 2021-2024, w którym to 
wniosku uwzględniono wskazane powyżej koszty zakupu wody. W dacie złożenia wniosku do Urzędu 
Gminy Spółdzielnia nadal nie dysponuje zatwierdzoną taryfą na nowy okres, w związku z czym do końca 
postępowania w tym przedmiocie jest zmuszona pobierać opłaty w wysokości określonej taryfą z 2018 r., 
w której skalkulowano zupełnie inne ceny wody, aniżeli aktualnie obowiązujące, z przyczyn niezależnych 
od przedsiębiorstwa i niemożliwych do przewidzenia. Aktualnie cena sprzedaży wody przez SKR 
w Rozdrażewie, zgodnie z stosowaną taryfą zatwierdzoną w 2018 r., wynosi 2,78zł netto za metr 
sześcienny, natomiast cena zakupu wody od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. w Krotoszynie stanowi koszt 3,78zł netto za metr sześcienny. 

W tym stanie rzeczy - w związku z oczekiwanym zatwierdzeniem nowej taryfy, uwzględniającej 
podwyższone koszty zakupu wody, począwszy od roku 2022 - uzasadnione jest podjęcie uchwały ustalającej 
jednorazową dopłatę do wody dostarczanej przez SKR w Rozdrażewie w ostatnim okresie rozliczeniowym 
roku 2021 w wysokości 0,70 zł netto do 1 m3 dostarczonej wody. Dopłata obejmować będzie całą taryfową 
grupę odbiorców obsługiwanych przez to przedsiębiorstwo na terenie Gminy Rozdrażew.  

 

 

 Wójt Gminy 

  

 mgr Mariusz Dymarski 
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