
UCHWAŁA NR xxxlu2 43 lż017
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

zdnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryĘ za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w Gminie Rzepin na okres od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r. oraz ustalenia dopłaĘ do ceny taryfowej

z Ętułu odprowadzania ścieków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15ustawy zdnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj.Dz.lJ.2016.466 ze
zm.) orazart.24 ust.1, ust.5 i ust.6 ustawy zdnia7 czerwca2}}lr. o zbiorowym zaopatrzeniuw wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tl.Dz.U.2017.328) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzeniaw wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określoną
przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne,, EKO" Spółka zo. o. wRzepinie ul. Adama }y'rickiewicza 79,
stanowiącą załączniknr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfa obowiązuje na terenie Gminy Rzepin w okresie od 1 lipca 201'7r. do 30 czerw ca 2018r. t doĘczy
zbiorowego zaopatrzeniaw wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowany ch przez Gminę Rzepin.

§3. l.Ustala się dopłatę zbudżetu Gminy Rzepin do ceny taryfowej zĘfiilu odprowadzania ścieków
z gosPodarstw domowych bez mozliwości podłączenia do kanalizacji (określonej w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwĄ, wgrupie 1- "Cena odprowadzania ścieków", litera,,b"), wwysokości2,00ńnetto (2,16zł brutto) za
kżdylm3 ścieków.

2. Ostateczrtą wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
z uwzględnieniem dopłaty zawiera zńącznik nr 2.

§ 4. Dopłatę ustala się na okres obowiązywaniataryf.

§ 5. Dopłata będzie wnoszona do PWK "EKO" Sp. z o. o. na podstawie comiesięcznych faktur wedfug ilości
odprowadzanych ścieków.

§6.PWK "EKO,, Spółka zo. o, wRzepinie ogłosi zatwierdzoną taryfę wprasie lub wsposób mvyczajowo
przyjęty w terminie do7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwaĘ powierza się Burmistrzowi Rzepina,

§ 8. Uchwała wchodzi w Ęcie zdniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Damian utracki
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ZńącznikNr l do Uchwały Nr XXXII/24312017

Rady Miejskiej w Rzepinie

z dnia 31 maja 2017 r.

Tarył dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 lipca
20l7r. do 30 czerwca 2018r.

cena netto wodv Opłata abonamentowa

Grupa l cena wody dla gospodarstw domowych ż.63 złlm3 0.93 ńlsń.
Grupa2 cena wody dla pozostałvch odbiorców 2.63 złlm3 0,93 złlsń.

cena netto ścieki oołata abonamentowa
Grupa l cena odorow adzania ścieków

a) gospodarstwa domowe podłączone do
kanalizacii

4,98 złlm3 0,93 ńlsń.

b) gospodarstwa domowe bez mozliwości
podłaczenia do kanalizacii

4,98 złlm3 0,93 ńlsń.

Grupa 2 Cena usfugi odprowadzania ścieków dla
pozostałych odbiorców

4,98 złlm3 0,93 złlsń
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ZńącznikNr 2 do UchwaĘ Nr XXXII/243|2017

Rady Miejskiej w Rzepinie

zdnia31 maja 2017 r.

Cennik

wysokość stawek i opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w okresie od 1 lipca 20l7r. do 30 czerwca
2018r.

cena netto wodv Opłata abonamentowa

Gruoa 1 cena wodv dla sosoodafstw domowvch 2.63 ń.m3 a.93 złlsń.
Gruoa2 cena wody dla pozostałych odbiorców 2.63 złlm3 0.93 zł sn.

cena netto ścieki Opłata abonamentowa

Grupa l cena odorow adzania ścieków
a) gospodarstwa domowe podłączone do
kanalizacii

4,98 ńlm3 0.93 złlsń.

b) gospodarstwa domowe bez mozliwości
po dłaczenia do kanalizaci i

2,98 złlm3 0,93 ńlsń.

Grupa 2 Cena usługi odprowadzania ścieków dla
pozostałvch odbiorców

4,98 złlm3 0,93 złlsń,
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uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne,, EKO " Spółka z o. o. w Rzepinie przedstawiło Burmistrzowi wniosek
o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Burmistrz Gminy Rzepin sprawdził, czy taryĘ zostĘ opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i zweryfikował
kosźy, o których mowa w art.20 ust. 4 pkt 1 ustawy zdnia7 częrwca 200lr. o zbiorowym zaopŃrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz.I] z2017 r.,poz.328) pod względem celowości ich podnoszenia.

Taryfa została opracowana zgodnie zart.24 ust. 10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( tj.Dz.U.2017.328) na okres 12 miesięcy, od l lipca 20l7r. do 30 czerwla 2018r.
i zaPewnia osiągnięcie niezbędnych przychodów umoźliwiających pokrycie uzasadnionych kosźów działalności.

Zgodniezart.24 ust 5 ustawy rada gminy podejmuje uchwałę ozatvlierdzeniu taryf wterminie 45 dni od dnia
złożenia wniosku albo o odmowie zatwierdzeniataryf , jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.

Mając na uwadze, że przedstawione taryĄ, zostały sporządzone zgodnie zprzepisami, Rada Miejska terminowo
postanowiła podjąć uchwałę o zatwierdzeniu taryf.

Na Podstawie art.24 ust.6 ustawy Rada Miejska postanowiłarównież uchwalić dopłaty dla taryfowych grup
odbiorców usług.

Zmiana cen za wodę i ścieki jest konieczna i ponvoli na utrzymanie należytego stanu infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej. Taryfę ustalono na podstawie kosztów poniesionych w roku 2016 i na początku
roku 2017, kosźów wynikających z planowanych prac modemizacyjnych i rozwojowych oraz z obserwowanej
tendencji przyłączania się nowych odbiorców do miejskiej sieci wodociągowej ikanaIizacyjnej.

Sporządziła: Kry styna Jani cka
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