
UCHWAŁA NR XVIII/90/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz za 
odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków w Gminie Międzylesie 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co 
następuje: 

§ 1. Zatwierdza się taryfy oplat i wysokość stawek za pobór wody z komunalnych urządzeń zaopatrzenia 
w wodę: 

Taryfa Opłata stała Stawka za 1m 3
Dla budynkow jednorodzinnych W01 6,00 zł 3,61 zł
Dla budynkow wielorodzinnych W02 6,00 zł 3,61 zł
Pozostali odbiorcy 6,00 zł 3,61 zł

§ 2. 1. Zatwierdza się taryfy opłat i wysokość stawek za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków: 

Taryfa Stawka za 1 m3
Dla ścieków dowożonych 5,22 zł
Dla ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej z gospodarstw domowych 5,22 zł

2. Opłaty za ścieki dowożone nie obejmują kosztów wywozu.

§ 3. 1. Opłaty i taryfy ustalone są z uwzględnieniem podatku (brutto). 

2.  Taryfy i opłaty wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r; i obowiązują przez 1 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Obowiązujące obecnie stawki za usługę dostawy wody i odbiór nieczystości płynnych uchwalone zostały w 2015 r; 
Uchwałą Nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19 maja 2015 r. Na podstawie art. 24 ust.2 
i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. z 2015 r., poz.139 z późn. zm.) Kierownik Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu 
przedłożył Burmistrzowi wniosek z dnia 22.04.2016 r; o zatwierdzenie taryf za wodę pobieraną z urządzeń 
zbiorowego zaopatrzenia oraz odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków w Gminie Międzylesie na okres od dnia 
1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. Wniosek został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy. Zmiana stawek podyktowana jest wzrostem kosztów związanych ze świadczeniem tych usług, 
w szczególności ze wzrostem kosztów remontów, napraw, utrzymania istniejących stacji uzdatniania wody, 
hydroforni, zbiorników wody, usuwania bieżących awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utylizacji 
i transportu ustabilizowanego osadu ściekowego oraz skratek pościekowych z oczyszczalni ścieków 
w Międzylesiu, opłat na rzecz ochrony środowiska, badań laboratoryjnych i odczynników niezbędnych dla 
utrzymania parametrów jakościowych wody. Ponadto wzrosły koszty zużycia energii elektrycznej, materiałów 
i paliw płynnych. 
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