
Projekt

z dnia  26 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 5 czerwca 2017 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 opłat i wysokość stawek za pobór wody z komunalnych urządzeń zaopatrzenia 
w wodę: 

Taryfa Opłata stała Stawka za 1m 3
Wszyscy odbiorcy 6,02 zł mies./umowa 3,56 zł/m 3

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

Taryfa Stawka za 1 m3
Dla ścieków wprowadzanych do kanalizacji i dowożonych 5,14 zł/ m 3

2. Opłata za ścieki dowożone nie obejmują kosztów wywozu.

§ 3. 1. Opłata i taryfy są stawkami netto. 

2.  Taryfy i opłata wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 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
Obecnie obowiązujące taryfy za usługę dostawy wody i odbiór nieczystości płynnych uchwalone zostały w 2016 r. 
uchwałą Nr XVIII/90/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 maja 2016 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 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu 
przedłożył Burmistrzowi wniosek z dnia 21.04.2017 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 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. Zmiana stawek podyktowana jest wzrostem kosztów związanych ze 
świadczeniem usług, a w szczególności wzrostem kosztów zakupu materiałów i usług, np. wymiana przyłączy 
wody, montaż zasuw na sieci wodociągowej, usuwanie bieżących awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
wymiana czujników metanu i siarkowodoru na oczyszczalni ścieków, wymiana zaworów kulowych, remont prasy, 
przegląd dmuchaw, naprawa pomp na przepompowni ścieków , utylizacja i transport ustabilizowanego osadu 
ściekowego oraz skratek pościekowych, wzrost zużycia energii elektrycznej ( wspomaganie się pompami 
głębinowymi w czasie suszy) i paliw płynnych, koszty wynagrodzeń, utrzymanie i naprawa istniejących stacji 
uzdatniania wody (Międzylesie, Długopole Górne, Różanka, Goworów) oraz hydroforni w Domaszkowie, opłaty 
za korzystanie ze środowiska, badania laboratoryjne ( kontrola zewnętrzna – Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna i wewnętrzna – firma SGS Sp. z o.o. Pszczyna), zakup niezbędnych odczynników dla 
utrzymania parametrów jakościowych wody i ścieków.
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