Projekt
z dnia 24 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 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 2016 r., poz.
446 z późn. zm.1)) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z pózn. zm.2)), w związku z wnioskiem Miejskiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 21.10. 2016 r. o sprawie przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków uchwala, co następuje:
§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odpowiedzenia ścieków dla Miejskich Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w gminie Miasto GolubDobrzyń na okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Łukasz Pietrzak

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U. z 2016 r., poz. 1579)
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U. z 2015 r., poz. 1893 oraz z 2016 r., poz. 1250)
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 24 ust. 9b ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze póź.zm.), dalej ustawa, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
zwany dalej Spółką składa wniosek o przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Miasto Golub-Dobrzyń na okres
od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. oraz zamieszcza wymagane informacje, tj.:
1) Zakres świadczonych usług
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania i
oczyszczania ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz
niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług
oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.
Przedmiotem działania zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków jest:
-pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
-odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).
Zakład eksploatuje oczyszczalnię ścieków, w której oczyszczane są ścieki z terenu miasta GolubiaDobrzynia. Koszty oczyszczania ścieków stanowią w zakładzie podstawową pozycję kosztów dotyczących
zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład prowadzi także inną działalność m. in. obejmującą budowę i
remonty infrastruktury i instalacji wodnokanalizacyjnych (PKD 42.99.Z, 43.22.Z).
Nieruchomości przyłączone do sieci eksploatowanych przez Zakład, zostały wyposażone w wodomierze
główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości dostarczanych ścieków.
Sieci wodociągowo-kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest (odpowiednio) rozprowadzanie
wody i transport ścieków wymagają stałych remontów, modernizacji i rozbudowy.
2) Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf
Zakres świadczonych usług nie uległ zmianie, ponadto Zakład nie przewiduje obniżenia, czy też
podwyższenia ilości dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków w trakcie przedłużenia obowiązywania
taryf, tj. do 31 marca 2017 r. W związku z tym nie zmienią się także ekonomiczne warunki świadczenia usług,
które wymuszałyby zmianę cen i stawek opłat, a zaplanowane do taryf na 2016 rok niezbędne przychody
pozwalają na utrzymanie jakości świadczonych usług na dotychczasowym poziomie również w okresie od 1
stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Ponadto zgodnie z projektem ustawy Prawo Wodne od 2017 r. przewidywany jest znaczący wzrost stawek
opłat za pobór wód i odprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska, które są składową niezbędnych
przychodów dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z tym, że
na dzień składania wniosku brak jest pewnej informacji co do terminu wejścia w życie tej ustawy i ostatecznej
wysokości przewidywanych stawek opłat, uzasadnione jest przedłużenie dotychczas obowiązujących taryf do
czasu, kiedy w sposób uzasadniony będzie można ująć koszty opłat za korzystanie ze środowiska w taryfie.
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