UCHWAŁA NR XXVI/170/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 1990 r. o samorządznie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) i art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), Rada Miejska w Książu Wlkp.
uchwala, co następuje:
§ 1. Przedłuża się na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. czas obowiązywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność
Gminy Książ Wlkp., zatwierdzonych uchwałą Nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26
listopada 2015 r., na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały nr XXVI/170/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 r.
Stosownie do art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) rada gminy na
uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w drodze uchwały,
przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.
Ze złożonego przez Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. wniosku wynika, że kozty
określone w aktualnie obowiązujących taryfach zostały zaplanowane na podstawie kosztów
poniesionych w roku obrachunkowym, poprzedzającym rok 2016 tj. od dnia 1 września 2015 r. do
dnia 31 sierpnia 2016 r., w krórym wprowadzona została taryfa. Niezbędne przychody ustalono
uwzględniając m.in.: koszy eksploatacji i utrzymania obiektów i sieci wodociągowokanalizacyjnych, opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego, podatków i opłat lokalnych.
Zakład dokonał analizy ponoszonych kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków, z której wynika, że w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
taryf o jeden rok tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przychody uzyskane
z tytułu świdczonych usług pokryją w całości koszty, które powstaną w okresie przedłużenia
dotychczasowych taryf.
Ze względu na konieczność wykonania art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.
139 ze zm.), nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały,
środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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