
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, 
Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska, które 
odbyło się w dniu 22  października 2014 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia: 

 Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Sprawy różne.

Z uwagi na stan zdrowia Przewodniczącego Komisji Pana Norberta Potyki posiedzenie Komisji
prowadziła Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Jadwiga Kasprzyk.

Punkt 1.

Inspektor Krystyna Nowak poinformowała, że od ostatniego posiedzenia komisji nie wpłynął żaden
nowy wniosek  w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego.

Punkt 2.

Inspektor Krystyna Nowak przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych:

1/ DOBRODZIEŃ, ul. Ks. Gładysza 14 – pokój, kuchnia, łazienka, ogólna powierzchnia użytkowa
35,33m2 . 

Propozycja zasiedlenia:
Owczarek Kornelia – 2 osoby    

2/ DOBRODZIEŃ, ul. Piastowska 4/2 – pokój, kuchnia, łazienka, centralne ogrzewanie, ogólna
powierzchnia użytkowa 37,70m2  .

Propozycja zasiedlenia :
Macioł Daniel – 1 osoba

3/  DOBRODZIEŃ,  ul.  Oleska  1a/25 –  pokój,  kuchnia,  łazienka,  p/pokój,  ogólna  powierzchnia
użytkowa 37,21 m2

Propozycje zasiedlenia:
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1. Plotniok Joanna – 2 osoby
2. Krzywoń Matylda – 1 osoba

4/ DOBRODZIEŃ, ul. Chłopska 2 – pokój, kuchnia, łazienka, p/pokój, ogrzewanie piecowe, ogólna
powierzchnia użytkowa 30,10m2. Zasiedlenie lokalu nastąpi z dniem 31.X.2014r- po przekazaniu
protokolarnym lokalu,lecz z uwagi na okres jesienno-zimowy rozpatrzono propozycję zasiedlenia,
celem likwidacji pustostanów w tym okresie. 

Propozycje zasiedlenia:
1. Bednarek Piotr  - 1 osoba
2. Maks Jan – 1 osoba

5/  DOBRODZIEŃ,  ul.  Gładysza  11  (  socjalny)–  pokój,  pomieszczenie  przejściowe,  kuchnia,
łazienka, p/pokój, ogrzewanie piecowe, ogólna powierzchnia użytkowa 50,71m2. Zasiedlenie lokalu
nastąpi po zakończeniu prac naprawczych w tym lokalu i przeglądzie instalacji elektrycznej oraz
przewodów dymowych,które są niezbędne z uwagi na okres istniejącego pustostanu, tj. z dniem
31.X.2014r.

Propozycja zasiedlenia:
1. Sztuba Franciszek – 1 osoba

6/  DOBRODZIEŃ,  ul.  Ks.  Gładysza  14  –  2  pokoje,  kuchnia,  łazienka,  spiżarnia,  ogrzewanie
piecowe, ogólna powierzchnia użytkowa 59,16m2    - REZERWA  LOKALOWA

Powyższe propozycje Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Punkt 2.

Dyrektor  Zakładu Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Dobrodzieniu  poinformował,  że
Zakład złożył  wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków,  w  tym propozycję  cen  i  stawek  opłat  za  zbiorowe zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe
odprowadzanie ścieków, które będą obowiązywały na terenie miasta i gminy Dobrodzień od dnia 1
stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Taryfy oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej
dalej  ustawą oraz  rozporządzenia Ministra  Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.  w sprawie
określania  taryf,  wzoru  wniosku  o  zatwierdzenie  taryf  oraz  warunków  rozliczeń  za  zbiorowe
zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków,  zwanego  dalej  rozporządzeniem.
Wszelkie  określenia  odnoszące  się  do  struktur  taryfowych,  rodzajów  taryf  i  metodologii
niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

Zgodnie z art. 22 ustawy, niniejszym proponuje się, aby taryfa objęła także cenę za wodę pobraną z
publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

W związku z powyższym ZGKiM w Dobrodzieniu wnioskuje o ustalenie taryf opłat za dostarczanie
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wody i odprowadzanie ścieków w następujący sposób:

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia: 2014

- opłaty obecne

2015

- opłaty wnioskowane
Grupa 1: gospodarstwa domowe, rolnicy oraz gmina (na cele 

określone w art. 22 ustawy):

· cena wody

· stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc

Grupa 2: pozostali odbiorcy:

· cena wody

· stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc

3,16 zł/m3

3,36 zł/odb./m-c

3,16 zł/m3

7,90 zł/odb./m-c

3,23 zł/m3

3,36 zł/odb./m-c

3,23 zł/m3

7,90 zł/odb./m-c

Za ścieki sanitarne i przemysłowe: 2014

- opłaty obecne

2015

- opłaty wnioskowane
Grupa 1 : wszyscy odbiorcy z wyłączeniem grupy 2:

· cena ścieków

Grupa 2 : posiadacze przydomowych przepompowni ścieków:

· cena ścieków

4,29 zł/m3

4,18 zł/m3

4,37 zł/m3

4,25 zł/m3

Za ścieki opadowe i roztopowe: 2014

- opłaty obecne

2015

- opłaty wnioskowane
wszyscy odbiorcy:

cena ścieków 1,63 zł/m3 1,65 zł/m3

Powyżej podane ceny są cenami netto do których dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%.

Na pytania radnych odpowiedzi udzielał Dyrektor ZGKiM Dariusz Dykta.

Powyższe  stawki  pozytywnie  zaopiniowali:  Cholewa  Bartosz,  Czapla  Paweł,  Gasch  Erwin,
Grabiński Edward, Kasprzyk Jadwiga, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek
Małgorzata.

Następnie  Burmistrz  przedstawiła  wniosek  Gminy  Dobrodzień  o  ustalenie  taryfy  opłat  za
dostarczanie wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Dobrodzień, dla odbiorców
usług z miejscowości Warłów i Szemrowice, która przedstawia się następująco:

Za ścieki sanitarne i przemysłowe: 2014

- opłaty obecne

2015

- opłaty wnioskowane
Grupa 1 : wszyscy odbiorcy z wyłączeniem grupy 2:

· cena ścieków

Grupa 2 : posiadacze przydomowych przepompowni ścieków:

· cena ścieków

4,29 zł/m3

4,18 zł/m3

4,37 zł/m3

4,25 zł/m3
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Powyższe  stawki  pozytywnie  zaopiniowali:  Cholewa  Bartosz,  Czapla  Paweł,  Gasch  Erwin,
Grabiński Edward, Kasprzyk Jadwiga, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek
Małgorzata.

Punkt 4.

W sprawach różnych:

1/ Wiceprzewodnicząca Komisji podziękowała radnym, Pani Burmistrz i Zastępcy Burmistrza  za
współpracę.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Jadwiga Kasprzyk
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