UCHWAŁA NR 91/V/07
Rady Miasta Józefowa
z dnia 29 listopada 2007
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858
z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w
sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127 poz. 886) Rada
Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
a) gospodarstwa domowe 2,79 zł/m3 plus opłata stała 1 zł/miesiąc,
b) przemysł, usługi, obiekty użyteczności publicznej 2,79 zł/m3 plus
opłata stała 8 zł/miesiąc.
2. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych
do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych:
a) gospodarstwa domowe 4,55 zł/m3
b) przemysł, usługi, obiekty użyteczności publicznej 4,55 zł/m3
3. Taryfy, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 nie zawierają podatku od towarów
i usług VAT.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 r.

UZASADNIENIE
W dniu 22.10.2007 r. został złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Józefowie wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen
i stawek opłat oraz planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych.
Wniosek ten został poddany weryfikacji pod względem, prawidłowości
opracowania wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jedn. z 2006 r. nr 123 poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej
ustawy, właściwego planowania ilości odbioru ścieków i sprzedaży wody,
wysokości stawek taryfowych i celowości ponoszenia kosztów.
W wyniku weryfikacji Zakład Gospodarki Komunalnej w Józefowie przedłożył
nowe tabele, z których wynikają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w
wysokości 2,79 zł i taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 4,55
zł. Stawka za odprowadzenie ścieków przedstawiona przez ZGK w Józefowie jest
o 0,03 zł wyższa niż wynika to z weryfikacji wniosku. W związku z tym, że
Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dokonuje zmian stawek za
odbiór ścieków w połowie roku, niemożliwe jest dokładne zaplanowanie kosztów
związanych z oczyszczaniem ścieków.
Taryfy na 2008 zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 26 poz. 257). Są one
konsekwencją ustalenia niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na
poszczególne taryfy grupy odbiorców.
Przedłożony projekt uchwały na 2008 r. (w porównaniu do 2007 r.)
przewiduje obniżkę taryf:
- za zbiorowe zaopatrzenie w wodę o 0,10 zł,
- za zbiorowe odprowadzanie ścieków o 0,14 zł.
Wynika to ze wzrostu ilości wyprodukowanej wody i ścieków, co jest rezultatem
wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej m.in. ze środków pozyskanych
z Unii Europejskiej.

