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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 1990r. o
samorządzie gminnym ( Dz.U, z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.) oraz ań. 24 ust.1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz,328) na wniosek Zuromińskich
Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. w Żurominie uchwala się , co następuje:
Zatv,tierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków jako obowiązujące na terenie gminy i miasta Żuromin na
okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., stanowiące załącznik do

§ 1.

niniejszej uchwały.

2" Zuromińskie Zakłady Komunalne Społka z o.o. w Zurominie ogłoszą
zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposob zwyczajowo przyjęty w
terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

4. Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

PRZEIV DMCZĄCA
RAD,
lic.

uzasadnienie
do uchwały Nr 226D(XXlll/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja2017r. w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

1.

Ge! i przewidywane skutki podjęcia uchwały.

r. Żuromińskie Zakładu Komunalne Sp. z o.o., zgodnie zań.24 ust.2 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z2017 r. poz.328), pzedłożyływniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatzenia w
wodę izbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 't lipca 2017r. do 30 czerwca2l18r.

Wdniu 18 kwietnia 2017

2.

Aktualny stan faktyczny i prawny.

Żuromińskie Zakładu Komunalne Sp. z o.o. żożyływniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wymaganym terminie. Do wniosku
zostały załączone wymagane dokumenty.
Zgodnie zart,24 ust. 4 Mw ustawy Burmistz sprawdził, żetaryfy i plan zostały opracowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rada Miejska podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia
wniosku przez przedsiębiorstwo (data złożenia 18 kwietnia2017 r). albo o odmowie zatwierdzenia
taryf, jeżel i zostały sporządzone n iezgod n ie z przep isa m i.
Obecne stawkiza wodę i ściekiobowiązująod 1 lipca 2015 r, W 2016 r. Rada Miejska w
Żurominie podjęła uchwałę Nr 134/XX16 z dnia 't0 maja 20't6 r. w sprawie przedłuzenia
obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzan ia ścieków.

Zarząd Żuromińskich Zakładów Komunalnych pzedstawiając do zatwierdzenia nową taryfę w jej
konstrukcji pżyjąłnastępujące założeniaekonomiczne i społeczne:
1) skutkizmian cen w nowejtaryfie muszą byó minimalne;
2) usługi wodno-kanalizacyjne muszą w caĘ gminie posiadać jedna cenę;
3) usługi te z uwagi na szczupłośćśrodków w budżecie Miasta i Gminy nie mogą byó dotowane;
4) cena wody i kanalizacji musi zabezpieczać utzymanie istniejącej infrastruktury technicznej
bez pogorszenia parametrów ilościowychijakościowychprzy zmieniających się warunkach

5)

ekonomicznych;
poziom kosztów planowanych w taryfie na rok 201712018 przyjęto na bazie wykonania
kosztów roku 2016,
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Załącznik do Uchwały
Nr 226lXXXlW17
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 25 maja 2017r.

Rodzaje orazwysokości cen istawek opłat

DIa wody.

Grupa
taryfowa

1

Grupa

1

Rodzaje cen i stawek
opłat

Cena

2
1 m3 wody

Opłata
abonamentowa

Ceny i stawki opłat

Jednostka
miary
3

złlm3

odbiór/m-c

netto

VAT

brutto

4
2,75

5
8o/o

6
2,97

3,50

8o/o

3,78

W podanych cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarow i usług (VAT)
w wysokości 8o/o.Zmiana urzędowa stawek VAT powoduje zmianę ceny realizacji z dniem zmiany
stawek VAT.

Dla ścieków:
Grupa
taryfowa

1

Grupa

1

Rodzaje cen i stawek
opłat
2

Cena 1 m3 ściekow
Opłata
abonamentowa

Ceny i stawki opłat

Jednostka
miary
netto

VAT

brutto

4
4,05

5

złlm3

8o/o

6
4,37

odbiór/m-c

3,50

8o/o

3,78

3

W podanych cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w
wysokości 8o/o. Zmiana urzędowa stawek VAT powoduje zmianę ceny realizacji z dniem zmiany
stawek VAT.
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