
UCHWAŁA NR 238/XXXIII/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków

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 2017 r. poz. 328) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na uzasadniony wniosek Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Szczuczynie przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych uchwałą 
Nr 154/XX/16  Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 maja 2016 r. na okres jednego roku tj. od 1 lipca 
2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zwanej dalej ustawą, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne –
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczuczynie (19-230), przy ul.
Sienkiewicza15, złożyło wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczuczyn na
okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. Zgodnie z art. 24 ust. 9c ustawy, do wniosku
nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen i stawek oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych. Wniosek został złożony w wymaganym terminie.

Do wniosku dołączono uzasadnienie wniosku wraz z informacją dotyczącą zakresu świadczonych usług
oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf.

Dotychczasowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujące na terenie gminy Szczuczyn zostały zatwierdzone uchwałą Nr 154/XX16 Rady Miejskiej
w Szczuczynie z dnia 23 maja 2016 r. i obowiązują w okresie od 01.07.2016 r. r. do 30.06.2017 r.
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w uzasadnieniu do wniosku zwróciło uwagę, że na podstawie przeprowadzonej przez Spółkę kalkulacji
obowiązujące w Gminie Szczuczyn ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków zapewnią stabilne funkcjonowanie Spółki we wnioskowanym okresie przedłużenia
taryf. Przedłużenie obowiązujących taryf umożliwi osiągnięcie przychodów pokrywających koszty bieżącej
działalności oraz zapewni utrzymanie standardów jakościowych na niezmienionym poziomie w okresie
przedłużenia taryf. Przedsiębiorstwo dokonało analizy ponoszonych kosztów zaopatrzenia w wodę
i odprowadzanie ścieków, z której wynika, że w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania taryf o jeden
rok, przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług pokryją w całości koszty, które powstaną w okresie
przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf. Spółka nie przewiduje radykalnej zmiany warunków
ekonomicznych mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie zakładu. Zwiększenie kosztów
rodzajowych podyktowane podwyżka o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie
pokryte zwiększonymi przychodami z uwagi na zwiększoną ilość sprzedanej wody i odprowadzonych
ścieków. Dodatkowo podjęte przez Spółkę działania mające na celu ograniczenie kosztów bieżącej
działalności Spółki polegające na m.in.: ograniczeniu do niezbędnego minimum wydatków remontowych,
uzyskaniu cen energii elektrycznej w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego (zapewnia
utrzymanie dotychczasowego poziomu kosztów energii elektrycznej w okresie przedłużenia taryf), pozwolą
na utrzymanie cen i stawek opłat na dotychczasowym poziomie.
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