Uchwała Nr 24/VI/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 15 stycznia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na 2015 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 24 ust. 9a 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 zm.), art. 5 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.), Rada Miejska w Gostyninie
uchwala, co następuje:
§1
Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2015 roku okres obowiązywania taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących w 2014
roku, tj.
1) taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczaną z sieci miejskiej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z o.o. w
następujących wysokościach:
Grupa I - gospodarstwa domowe
- 2,52 zł. za 1 m3 + VAT
Grupa II - pozostali odbiorcy
- 4,20 zł. za 1 m3 + VAT
2) taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, wprowadzanych do sieci miejskiej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z o.o.
w
następujących wysokościach:
Grupa I - gospodarstwa domowe
- 3,35 zł. za 1 m3 + VAT
Grupa II - pozostali odbiorcy
- 7,70 zł. za 1 m3 + VAT
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2015 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki

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.
Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada
gminy w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf lecz
nie dłużej niż o 1 rok.
W dniu 08.01.2015 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. złożyło
wniosek o przedłużenie obowiązujących w 2014 roku taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta
Gostynina na 2015 rok, który pozytywnie został zaopiniowany Uchwałą Nr 13/2014
Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z dnia
31.12.2014 roku. Z uzasadnienia wniosku wynika, że głównym argumentem
przemawiającym za przedłużeniem obowiązywania stawek na kolejny rok jest dobra
sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa ( osiągnięty na koniec listopada 2014 roku zysk
w kwocie 152 tys. zł), planowane utrzymanie sprzedaży na dotychczasowym
poziomie i wprowadzanie oszczędności. Ponadto pozostawienie stawek nie zwiększy
obciążeń budżetów domowych mieszkańców Gminy Miasta Gostynina.
Procedura przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf ma charakter
uproszczony, Przedsiębiorstwo nie jest związane w/w terminami, a wniosek nie jest
weryfikowany przez Burmistrza Miasta Gostynina.
Mając na uwadze powyższe przedłużenie dotychczasowych taryf jest zasadne. Zatem
w 2015 roku obowiązywać będą dla poszczególnych grup odbiorców następujące
opłaty:
1) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
grupa I – gospodarstwa domowe - 2,52 zł/m3 + VAT
grupa II – pozostali odbiorcy
- 4,20 zł/m3 + VAT
2) dla zbiorowego odprowadzania ścieków
grupa I – gospodarstwa domowe - 3,35 zł/m3 + VAT
grupa II – pozostali odbiorcy
- 7,70 zł/m3 + VAT
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.

