Projekt
z dnia 23 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 0007.25.2018
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia dopłat do ceny 1 m³ ścieków odprowadzanych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 24 ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017r. poz. 328 ze zm.), Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się, w okresie obowiązywania Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tuliszków, zatwierdzonej Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 9 maja 2018r., znak: PO.RET.070.76.2.KS dopłatę do
ceny 1 m³ ścieków we wszystkich grupach taryfowych w wysokości 2,09 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Tomasz Maćkowski
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UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dopłat do ceny 1 m³ ścieków odprowadzanych na
terenie Gminy i Miasta Tuliszków

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 2180)
zmieniła tryb opracowywania i zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania taryf. Na podstawie nowych przepisów przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat. Przedsiębiorstwo opracowuje projekt
taryfy i przekazuje go, wraz z wnioskiem organowi regulacyjnemu, tj. właściwemu Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Organ regulacyjny, w terminie 45 dni od otrzymania wniosku wydaje decyzję, w której zatwierdza
taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia. Rady Gminy zgodnie
z brzmieniem art. 24 ust 6
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków
(Dz. U z 2017r. poz. 328 ze zm.), może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub
wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu.
12 marca 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie złożył Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w
Poznaniu wniosek o zatwierdzenie Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i
zbiorowego odprowadzania ścieków. Decyzją z dnia 9 maja 2018r., znak PO.RET.070.76.2.KS
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Poznaniu zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuliszków.
Cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków została ustalona w zatwierdzonej taryfie na poziomie:
- 5,91 zł netto w okresie 1-12 m-cy obowiązywania taryfy,
- 5,96 zł netto w okresie 13-24 m-cy obowiązywania taryfy,
- 6,06 zł netto w okresie 25-36 m-cy obowiązywania taryfy, dla wszystkich taryfowych grup
odbiorców.
Proponuje się dopłatę do 1 m³ ścieków odprowadzanych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków na
dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 2,09zł. Środki na pokrycie dopłaty zabezpiecza się w
planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie, który działa w formie
jednostki budżetowej.
Proponowana dopłata zminimalizuje koszt jaki poniesie finalny odbiorca usługi polegającej na
zbiorowym odprowadzania ścieków.
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