Elektronicznie podpisany przez:
Marek Hadel; Gmina Miejska Lubaczów
dnia 1 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 400/XLII/2017

RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w Gminie Miejskiej Lubaczów na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków ( tekst jednolity Dz. U.2017 , poz.328)

Rada Miejska w Lubaczowie
postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Przedłuża się na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Miejskiej Lubaczów zatwierdzonych Uchwałą Rady
Miejskiej w Lubaczowie Nr 248/XXVIII/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Miejskiej Lubaczów, zgodnie z wnioskiem Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.

2. Informację o rodzajach i wysokości cen i stawek opłat obowiązujących w okresie od dnia
31 grudnia 2018 r. zawiera załącznik do uchwały.

1 stycznia 2018 r. do dnia

§ 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Lubaczowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej miasta Lubaczowa.
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Załącznik do Uchwały Nr 400/XLII/2017
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 30 listopada 2017 r.
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018 r.

1. Cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 1.01.2018r. – 31.12.2018r.

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

1
1.

Cena / stawka
Wyszczególnienie

netto

2

3

Wszyscy odbiorcy usług
zaopatrzenia w wodę

cena za 1 m³ dostarczonej wody

VAT

Jednostka miary

4

5

6

2,25

8%

zł/m³

2. Cena za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 1.01.23018r. - 31.12.2018r.
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

1
1.

2
Wszyscy odbiorcy usług
odprowadzania

i oczyszczania ścieków
3.
-

Cena / stawka

Wyszczególnienie

netto
3

cena za 1 m³ odprowadzonych
ścieków

z VAT

Jednostka miary

4

5

6

4,27

8%

zł/m³

Stawka opłaty za przyłączenie.
250,00 zł opłata za przyłączenie do urządzenia wodociągowego będącego w posiadaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, wynikająca z kosztów zamontowania wodomierza i przeprowadzania prób
technicznych przyłącza wodociągowego wybudowanego przez odbiorcę usług

-

450,00 zł opłata za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej

w Lubaczowie

,

wynikająca

kanalizacyjnego wybudowanego przez odbiorcę usług,

z kosztów

przeprowadzania

prób

technicznych

przyłącza

Do cen i stawek opłat wymienionych w ust. 3 dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dacie

sprzedaży usługi, a określonej odrębnymi przepisami.
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Uzasadnienie
Dotychczasowa

taryfa

została

zatwierdzona

przez

Radę

Miejską

w Lubaczowie

Uchwałą

Nr 248/XXVIII/2016

z dnia

27 października 2016 r. na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. Opracowano ją zgodnie z przepisami ustawy z 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U.2015 , poz.139)
ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 roku poz. 886).
Cenę określono na podstawie niezbędnych przychodów do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie planując i przedkładając projekt planu finansowego na rok
2018 r. dokonał analizy ponoszonych kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem
ścieków, z której wynika iż w przypadku przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy o rok tj. do końca roku 2018,
przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług w całości pokryją koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązujących
taryf. W analizie kierowano się następującymi kryteriami:
1. utrzymanie zatrudnienia na poziomie roku 2017
2. utrzymanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie roku 2017.
3. w planie finansowym zabezpieczono środki finansowe na zakup i dostawę energii elektrycznej oraz na bieżącą działalność
w kwotach zgodnych z przewidywanym wykonaniem roku 2017.
4. w planie finansowym ujęto koszty opłat związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, w tym również nowelizacji
Prawa wodnego.
W uzasadnieniu wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej wskazał również na aspekt społeczny przemawiający za podjęciem niniejszej uchwały.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Podpis: Signature-1861009712
Imię: Marek

Nazwisko: Hadel

Instytucja: Gmina Miejska Lubaczów
Województwo: podkarpackie
Miejscowość: Lubaczów

Data podpisu: 1 grudnia 2017 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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