(projekt)
Uchwała Nr …………/2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………..….. r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową
dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy
Michałowice.
Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), art. 7 ust. 1 pkt 3,
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Przedłuża się czas obowiązywania taryf za zbiorową dostawę wody i zbiorowe
odprowadzenie ścieków uchwalonych Uchwałą nr IX/69/2015 Rady Gminy Michałowice
z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzenie
ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice na okres od dnia 01.09.2016 r. do dnia
31.08.2017 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy
Michałowice.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe
odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.
W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków
w poprzednim okresie obowiązywania stawek oraz po uwzględnieniu planowanych zmian
warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania nowych
taryf, wnosimy o pozostawienie stawek na dotychczasowym poziomie.
Struktura planowanych kosztów, niezbędnych przychodów, jak również planowana sprzedaż usług
od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku pozwala utrzymać poziom cen taryfowych na
dotychczasowym poziomie.
Zbilansowanie się kosztów, jest możliwe pod warunkiem zrealizowania sprzedaży wody i odbioru
ścieków na odpowiednio zaplanowanym poziomie oraz po zastosowaniu dopłaty do 1 m3 ścieków
odprowadzanych przez mieszkańców do gminnej sieci kanalizacyjnej i uwzględnieniu różnicy
kosztów poniesionych przez obniżenie stawki w budżecie na rok 2016 i uchwale budżetowej na rok
2017.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. Nr 139) oraz na podstawie niezbędnych
przychodów i po dokonaniu ich alokacji na poszczególne grupy odbiorców usług proponuje się
odpowiednio:
1. Dostawa wody:
a) 3,96 zł netto za 1 m3 wody przeznaczonej do spożycia przez osoby fizyczne
w gospodarstwach domowych za zużytą wodę do 3 m3 na osobę na miesiąc,
b) 4,96 zł netto za 1 m3 wody przeznaczonej dla innych odbiorców oraz osób fizycznych
w gospodarstwach domowych za zużytą wodę powyżej 3 m3 na osobę na miesiąc,
c) 8,95 zł netto za dostawę 1 m3 wody bezpowrotnie zużytej.
2. Odprowadzenie ścieków:
a) 6,50 zł netto za 1 m3 ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń
kanalizacyjnych,
b) 6,32 zł netto za 1 m3 ścieków komunalnych, odprowadzonych do gminnych urządzeń
kanalizacyjnych, dla nieruchomości posiadających przydomowe przepompownie ścieków,
które czerpią energię do pracy z gospodarstwa domowego Dostawcy.

