UCHWAŁA NR II/06/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w Gminie Czerwieńsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. t. j. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.2)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się w Gminie Czerwieńsk taryfy i opłaty:
1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości:
1) dla grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) 3,78 zł brutto za 1 rn3;
2) dla grupy taryfowej 2 (pozostali) 5,24 zł brutto za 1 m3;
3) opłata abonamentowa na odbiorcę usługi:
a) dla grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) 4,00 zł brutto na miesiąc;
b) dla grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) za odczyt wodomierza dodatkowego (podlicznik) 2,50 zł
brutto na miesiąc;
c) dla grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) za odczyt wodomierza sprzężonego 10,00 zł brutto na
miesiąc;
d) dla grupy taryfowej 2 (pozostali) 10,00 zł brutto na miesiąc;
e) dla grupy taryfowej 2 (pozostali) za odczyt wodomierza dodatkowego (podlicznik) 2,50 zł brutto na miesiąc.
2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości:
1) dla grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) 6,28 zł brutto za 1 m3;
2) dla grupy taryfowej 2 (pozostali) 6,46 zł brutto za 1 m3;
3) opłata abonamentowa na odbiorcę usługi:
a) dla grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) 4,00 zł brutto na miesiąc;
b) dla grupy taryfowej 2 (pozostali) 10,00 zł brutto na miesiąc.
§ 2. Taryfy i opłaty, o których mowa w § 1 obowiązują przez okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia
31 grudnia 2015 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278;
Nr 238, poz. 1578; z 2012 r. poz. 951, 1513.

2) Zmiany
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie
Gminy Czerwieńsk w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne określa taryfy na 1 rok. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Miejskiej. Rada
Miejska podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku, albo o odmowie
zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami prawa. Jeżeli Rada nie podejmie uchwały
w terminie 45 dni od złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, taryfy zweryfikowane
przez Burmistrza wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Rada Miejska
może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę
gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu.
Firma „POMAK" Sp. z o. o. w Czerwieńsku, prowadząca w gminie działalność, między innymi w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w dniu 23 października 2014 r. przedłożyła
Burmistrzowi Czerwieńska wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk, wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Ceny
i stawki opłat, zawarte w taryfie, Spółka określiła na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedłożone ceny i stawki opłat są
zróżnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. Nadmienić należy, że opłaty abonamentowe nie
ulegają zmianie i obowiązują od 2008 roku. Taryfy ustalono biorąc pod uwagę zapewnienie niezbędnych przychodów
firmy umożliwiających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które Spółka
powinna osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją i
utrzymaniem urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.
Przedstawiony wniosek spełnia wymogi narzucone ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Uznając przedłożone taryfy za celowe
i zgodne z przepisami w/wym. ustawy, przedkłada się projekt niniejszej uchwały.
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