
UCHWAŁA NR XV/114/2016
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 
446) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków ( Dz. U z 2015r. poz. 139, 1893) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 30 czerwca 2017r. czas obowiązywania aktualnych taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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UZASADNIENIE

Stosownie do zapisu art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( dz. U. z 2015r. poz. 139, z późn. zm.) rada gminy w drodze uchwały
może przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowej taryfy. W związku z powyższym Zakład Gospodartki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy wnioskuje za zachowaniem dotychczasowego poziomu cen i stawek
opłat.
Przedmiotem działania ZGKiM w Lubrzy zgodnie z treścią statutu jest min.:
- zapewnienie odbiorcom dostaw wody o określonych parametrach technicznych i jakościowych;
- prowadzenie prawidłowej gospodarki wodnej przy wydobyciu wody;
- oszczędna i prawidłowa gospodarka wodą, usuwanie na bieżąco awarii, dbanie o ciągłą sprawność
techniczną SUW, sieci wodociągowej i urządzeń p.poż.;
- pobieranie i ewidencjonowanie opłat za dostarczoną wodę.
Po przeanalizowaniu wyników ekonomiczno - finansowych ZGKiM w Lubrzy za 2015r. oraz warunków
ekonomicznych funkcjonowania Zakładu w roku 2016 i w roku przedłużenia czasu obowiązywania taryfy
uzasadnione jest przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy do dnia 30 czerwca 2017r.
Utrzymanie taryfy na niezmienionym poziomie na kolejny rok pozwoli na uzyskanie środków własnych na
poziomie, które w powiązaniu z zakumulowanymi we wcześniejszych okresach środkami pieniężnymi
Zakładu, wynoszących w roku obowiązywania taryfy 501.850,00 zł, uzasadnia zrównoważenie kosztów
prowadzenia działalności ZGKiM z jego planowanymi przychodami.
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa składająca się :
- z ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
- stawki opłaty abonamentowej, niezależnie od ilości dostarczonej wody, płaconej za każdy miesiąc.
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy - 3,50 zł/m3

Opłata abonamentowa - 6,50 zł.
Stawka opłaty za przyłącze do urządzeń wodociągowych gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców
194 zł/szt.
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