UCHWAŁA NR XXVI/171/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Gminy Książ Wlkp. dla usług
realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o. o.
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 spółki Śremskie Wodociągi Sp. z o. o. czas obowiązywania
dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązującą na terenie Gminy Książ Wlkp. dla usług realizowanych przez Śremskie
Wodociągi Sp. z o. o., zatwierdzonej uchwałą Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26
listopada 2015 r., na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 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/171/2016 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 Śremskie Wodociągi Sp. z o. o. wniosku wynika, iż zgodnie z art. 24
ust. 2 ww. ustawy Spółka jest zobowiązana do przedstawienia Burmistrzowi wniosku taryfowego w
terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, a stan prawny określający zasady
obliczenia wnioskowanych cen i stawek opłat nie jest obecnie jednoznaczny, wobec czego
uniemożliwia to Spółce przyjęcie jednoznacznych założeń koniecznych do dokonania wyliczenia
niezbędnych przychodów, określenia kosztów prowadzonej działalności, w tym możliwego zakresu
prowadzonych remontów i inwestycji, oraz dokonania icvh alokacji na poszczególne grupy
taryfowe, a przygotowany wniosek w takiej sytuacji nie spełniałby wymagań określonych
przepisami prawa, a ponadto Spółka przez okres jednego roku musiałaby funkcjonować albo
w sytuacji istotnie zaniżonych przychodów w stosunku do ponoszonych kosztów w stopniu
zagrażającym realizacji jej zadań statutowych i dalszemu bytowi, albo uzyskiwałaby
nieuzasadnione zyski, co jest niezgodnie z prawem.
Spółka prognozuje zbilansowany wynik przychodzów i kosztów działalności wodociągowej
i kanalizacyjnej w okresie I kwartału 2017 r. przy zachowaniu dotychczasowych taryf, wobec
czego podjęła decyzję o nieskładaniu nowego wniosku taryfowego, lecz o przedłużenie na okres
jednego kwartału dotychczas obowiązujących 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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