UCHWAŁA Nr IV/11/2011
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr
52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675) oraz art. 24 ust. 1 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 2007 r. Nr 147, poz.
1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z 2010 r. Nr 47, poz. 278 , Nr 238, poz. 1578), po rozpatrzeniu
wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach o zatwierdzenie taryf dla zbiorczego
zaopatrzenia w wodę i zbiorczego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy
Młynary na okres od dnia 1.04.2011 do dnia 31.03.2012 uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się taryfy przedłoŜone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Młynary
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Taryfy obowiązują w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Boll

Załącznik
do uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 23 lutego 2011 r.

Taryfa
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

ZESTAWIENIE
CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH
1. Dostarczanie wody cena za 1 m3 – 3,10 zł + VAT
2. Stawki opłaty abonamentowej
1) dla odbiorców wody zakwalifikowanej do 1 grupy 1) 3,60 zł za miesiąc + VAT
2) dla odbiorców wody zakwalifikowanej do 2 grupy 2) 7,00 zł za miesiąc + VAT
1)

odbiorcy rozliczani co dwa miesiące

2)

odbiorcy rozliczani co miesiąc

3. Odprowadzanie ścieków;,
1) bytowych cena za 1 m3 - 3,27 zł + VAT,
2) przemysłowych cena za 1 m3 4,28 zł + VAT,

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 23 lutego 2011 r
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzanie ścieków.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach w dniu 15.10.2010 r. przedłoŜył Burmistrzowi
Miasta i Gminy Młynary wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Młynary na okres od dnia 01.02.2011
roku do dnia 31.01.2012 roku. Po wniesieniu uwag do przedłoŜonego wniosku przez
Burmistrza Miasta i Gminy w Młynarach zawartych w korespondencji z dnia 28.10.2010
i 15.11.2010 ZGK w Młynarach w dniu 19.01.2011rok ZGK w Młynarach przedłoŜył
ponownie wniosek o zatwierdzenie taryf na okres od dnia 01.04.2011 r. do dnia 31.03.2012 r.
Taryfy opracowywane zostały na podstawie przepisów 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.) 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 (Dz. U. Nr
127, poz. 886). Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określa się na podstawie niezbędnych
przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W wyniku dokonanej weryfikacji złoŜonego przez Zakład wniosku dokonanej przez
Burmistrza Miasta i Gminy w Młynarach stwierdzono, iŜ spełnia on wymogi formalne
określone w ustawie oraz w/w rozporządzenia i zawiera wszelkie niezbędne dane jakie Zakład
powinien przedstawić proponując nowe stawi taryfy.
Przedstawione we wniosku ceny za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki uległy istotnej
zmianie w stosunku do cen obowiązujących dotychczas z uwagi na wprowadzenie dwóch
grup taryfowych dla zbiorowego odprowadzenia ścieków i pozostawienie jednej taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
PowyŜsze uwarunkowania ekonomiczne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach
skutkują zmiana ceny za:
• dostawę w wodę z 3,08 zł do 3,10 zł (netto) za m3 i stawce opłaty abonamentowej z
3,49 zł do 3,60 zł (netto) za miesiąc (odbiorcy rozliczani co dwa miesiące) i z 6,97 zł
do 7,00 zł
( netto) za miesiąc (odbiorcy rozliczani co miesiąc),
• odbiór ścieków -dotychczas jedna grupa taryfowa w kwocie 2,96 zł za m3.
W/ g nowej taryfy – 2 grupy taryfowe dla których ustalono cenę za m3 ścieków w
wysokości :
- ścieki bytowe – 3,27 zł, netto
- ścieki przemysłowe – 4,28 zł netto.
Ponadto z uwagi na treść art. 24 ust 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków nakładającej na przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w Ŝycie,
przedstawienia Burmistrzowi wniosek o ich zatwierdzenie, skutkuje dla wniosku złoŜonego
przez ZGK w Młynarach w dniu 19.01.2011 r., wejście taryf w Ŝycie z dniem 01.04.2011 r.

