Projekt
z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/.../2017
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia
31.12.2018 r. na terenie Miasta i Gminy Margonin.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 24 ust. 1 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz.328 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Margonin
uchwala, co następuje:
§ 1. Przedłuża się na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. czas obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta
i Gminy Margonin.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018 r.
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Uzasadnienie
Dotychczasowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków weszły w życie
na podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. Obowiązują one od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Ustalona cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wynosiła netto:
- dla I grupy taryfowej

3,07 zł

/gospodarstwa domowe/
- dla II grupy taryfowej

3,07 zł

/odbiorcy sfery publicznej/
- dla III grupy taryfowej

3,07 zł

/przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne i usługowe/
Ustalona cena za zbiorowe odprowadzanie ścieków wynosiła netto:
- dla I grupy taryfowej

4,60 zł

/gospodarstwa domowe/
- dla II grupy taryfowej

4,70 zł

/odbiorcy sfery publicznej/
- dla III grupy taryfowej

5,29 zł

Opłata stała za urządzenia pomiarowe wynosiła netto 2,38 zł za okres obrachunkowy tj. za 2 miesiące.
W dniu 19 października 2017 r. Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o. złożył wniosek
o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Zakład we wniosku
zamieścił informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających
przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf. Po przeanalizowaniu aktualnych uwarunkowań
i prognozując zmiany warunków ekonomicznych, Zakład podjął decyzję o przedłużeniu czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia
1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Powyższy wniosek spełnia wymogi formalne wynikające z art. 24 ust. 9a – 9c ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. W związku z tym przedłużenie czasu
obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Miasta i Gminy Margonin na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. jest w pełni
uzasadnione.
Stosownie do art. 24 ust. 9a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków Rada Miasta i Gminy na uzasadniony wniosek, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania
dotychczasowych taryf, nie dłużej jednak niż na rok.
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