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UCHWAŁA NR ..............................
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2015 r.

w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 
dla PWiK Spółka z o.o. w Olecku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 
594 z późń. zm.) i art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.139 ) w związku ze złożonym wnioskiem PWiK Spółka z o.o. 
w Olecku, Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się obowiązywanie dotychczasowych taryf stawek opłat za dostarczaną wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków przez PWiK Spółka z o.o. w Olecku do 31 maja 2016r. zatwierdzonych Uchwałą Nr ORN.0007.26.2012 z dnia 
27 kwietnia 2012r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i będzie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 
w miejscowej prasie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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Uzasadnienie

W dniu 19 marca 2015r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek PW i K Spółka z o.o. w Olecku o przedłużenie obowiązywania
dotychczasowych taryf do 31 maja 2016r.

Obecnie w rozliczeniach z odbiorcami Przedsiębiorstwo stosuje taryfy zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej Nr
ORN.0007.26.2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.

Cena brutto za jeden metr dostarczonej wody wynosi 3,24zł, cena za odebrane ścieki wynosi 5,30zł.

Zgodnie z art.24 ust.9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. z 2015r.poz.139) na uzasadniony wniosek Przedsiębiorstwa w drodze uchwały przedłuża się czas
obowiązywania dotychczasowych taryf lecz nie dłużej niż o 1 rok.

Przedsiębiorstwo wskazuje, że z analizy kosztów związanych z utrzymaniem urządzeń zaopatrzenia w wodę
w poprzednim roku obrachunkowym wynika , że obowiązujące taryfy można utrzymać do 31 maja 2016r. bez pogarszania
standardów świadczonych usług.

Wniosek nie wymaga szczegółowych kalkulacji cen i stawek opłat ani też innych załączników wymaganych przy zmianie
taryfy.
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