UCHWAŁA NR XXVII/201/17
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w mieście Kostrzyn nad Odrą
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r, poz 446 ze zm. ) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres
od dnia 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. , przedstawionej Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą przez Miejskie
Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą we wniosku o zatwierdzenie taryf z dnia
20 stycznia 2016 r. w wysokości :
opłata za dostarczaną wodę

Lp.
I.
1.

2.

Taryfowa grupa
odbiorców
Komunalna
Gospodarstwo
domowe

Pozostali

Wyszczególnienie

Cena/stawka
netto
z VAT

Cena za 1 m3

3,90

4,21

zł/m3

8,44
16,93
105,60

9,12
18,28
114,05

zł/odb./m-c
zł/odb./m-c
zł/odb./m-c

- stawka opłaty
abonamentowej –
wodomierz
w budynkach
wielolokalowych
- stawka opłaty
abonamentowej –
wodomierz dodatkowypodlicznik

3,33

3,60

zł/odb./m-c

3,33

3,60

zł/odb./m-c

Cena za 1 m3

3,98

4,30

zł/m3

dostarczonej wody
- stawka opłaty
abonamentowej –
wodomierz główny
w tym:
podgrupa I

8,44

9,12

zł/odb./m-c

podgrupa II

16,93

18,28

zł/odb./m-c

podgrupa III

105,60

114,05

zł/odb./m-c

dostarczonej wody
- stawka opłaty
abonamentowej –
wodomierz główny
w tym:
podgrupa I
podgrupa II
podgrupa III
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3.

Odbiorcy wody
na cele p.poż.

- stawka opłaty
abonamentowej –
wodomierz dodatkowypodlicznik
cena 1 m3 wody

3,33

3,60

3,98

4,30

- stawka opłaty
abonamentowej –
za gotowość do
świadczenia usług na
cele
p.poż.

21,06

22,75

zł/odb./m-c

zł/m3

zł/hydr./m-c

opłata za odprowadzone ścieki

Lp.
I.
1.
2.

Taryfowa grupa
odbiorców
Komunalna
Ludność
Pozostali

II.
1.

Przemysłowa
do bloku biolog.:

a.
b.
2.

do 700 m3/d

Cena za 1 m3

> 700 m3/d

odprowadzonych
ścieków

3.

do sieci kan. miej.

do części mech.

Wyszczególnienie
Cena za 1 m3

odprowadzonych
ścieków

Cena/stawka
netto
z VAT

Jednostka
miary

5,49
5,71

5,93
6,17

zł/m3

5,73
5,71
5,69

6,19
6,17
6,15

zł/m3

5,68

6,13

zł/m3

zł/m3

zł/m3
zł/m3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie
nad Odrą.
§ 3. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą ogłaszają taryfy w miejscowej prasie
w terminie 7 dni od podjęcia niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz

Id: C02C2F14-0778-4088-A433-0E890D4A8E28. Uchwalony

Strona 2

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. , zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U.2015 poz.139 ze zm.), przedłożył Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą w dniu 20 stycznia
2017 r. , wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.04.2017r. do 31.03.2018 r.
Przedłożony wniosek, zgodnie z wymogami § 19 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28
czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. Nr 127,
poz. 886) zawiera w załączeniu taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz uzasadnienie wniosku, w którym zamieszczone zostały informacje
dotyczące w szczególności: zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich
świadczenia, standardów jakościowych usług oraz wpływu taryf na ich poprawę, spodziewanych
efektów ekonomicznych, zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.
Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego wskazuje, że taryfy opracowane zostały
zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, a wykazane we wniosku koszty znajdują swoje
uzasadnienie i odniesienie w prowadzonej, przez MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad
Odrą, ewidencji księgowej.
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