Uchwała Nr 74/XV/2011
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 24 ust.
1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami)
Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dostarczaną z sieci
miejskiej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Gostyninie w
następujących wysokościach:
Grupa I - gospodarstwa domowe
Grupa II - pozostali odbiorcy

- 2,50 zł. za 1 m3 + VAT
- 4,16 zł. za 1 m3 + VAT
§2

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, wprowadzanych do
sieci miejskiej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Gostyninie w
następujących wysokościach:
Grupa I - gospodarstwa domowe
Grupa II - pozostali odbiorcy

- 3,27 zł. za 1 m3 + VAT
- 7,54 zł. za 1 m3 + VAT
§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Syska-Szymczak

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym
dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) wniosek o ich zatwierdzenie, do którego dołącza szczegółową kalkulację cen
i stawek opłat oraz aktualny plan.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane
zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty pod względem celowości ich
ponoszenia.
Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia
złożenia wniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały sporządzone
niezgodnie z przepisami.
Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich
taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu.
Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w w/w terminie, taryfy zweryfikowane przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia
złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.
W dniu 20.10.2011 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. złożyło
wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie miasta Gostynina na 2012 rok, który pozytywnie
został zaopiniowany Uchwałą Nr 84/94/2011 Rady Nadzorczej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego z dnia 19.10.2011 roku. Taryfy zostały opracowane
zgodnie z przepisami ustawy i 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 ze zm.).
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zaproponowanych taryf Burmistrz Miasta
Gostynina zaakceptował dla poszczególnych grup odbiorców następujące opłaty:
1) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
grupa I – gospodarstwa domowe - 2,50 zł/m3 + VAT (wzrost o 2,88 %)
grupa II – pozostali odbiorcy
- 4,16 zł/m3 + VAT (wzrost o 2,72 %)
2) dla zbiorowego odprowadzania ścieków
grupa I – gospodarstwa domowe - 3,27 zł/m3 + VAT (wzrost o 0,00 %)
grupa II – pozostali odbiorcy
- 7,54 zł/m3 + VAT (wzrost o 0,00 %)
Stawki te są zgodne z zaproponowanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunalne.
Uchwała nie podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego, bowiem
taryfy są ogłaszane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o. w
miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie co najmniej 7 dni
przed dniem wejścia ich w życie.

