
Projekt

z dnia 7 marca 2014 roku

zatwierdzony przez ...........................................

     Uchwała Nr ........................ 
    Rady Miasta Hajnówka     

      z dnia ....... marca 2014 r.     

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 9a, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858: z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 

r. Nr 18, poz. 97: z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578; z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513) Rada Miasta 

Hajnówka, uchwala co następuje:

§ 1.  Na  uzasadniony wniosek  Przedsiębiorstwa  Wodociągów i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  w Hajnówce

             przedłuża się czas obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

          ścieków, zatwierdzonych Uchwałą Nr XXV/192/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2013

         roku  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

              ścieków od dnia 01 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku.

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         Przewodnicząca Rady: 

                                                                                                Alla Gryc

 



Uzasadnienie 
do uchwały Rady Miasta Hajnówka w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Prezes Zarządu  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce złożył

wniosek  o  przedłużenie  czasu  obowiązywania  taryf  dla   zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i

zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 1 roku  od  dnia 1.05.2014 r. do dnia 30.04. 2015 r. Rada

Miasta Hajnówka Uchwałą Nr XXV/192/13  z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdziła taryfy w

następujących wysokościach:

1. taryfa opłat za pobór 1 m3 wody dla gospodarstw domowych i innych odbiorców-2,64 zł.(netto),

2. taryfa opłat za odprowadzanie 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych i innych odbiorców  

     - 2,26 zł. ( netto), 

3. opłata abonamentowa na odbiorcę w zł/miesiąc – 2,02 zł.

Do  taryf  wymienionych  wyżej  doliczony  będzie  podatek  VAT  w  wysokości  określonej

odrębnymi przepisami.

Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce

pozwala  na  utrzymanie  opłat  za  pobór  wody  i  odprowadzanie  ścieków  na  poziomie

dotychczasowym,  nie stwarzając zagrożenia pogorszenia  zakresu i jakości świadczonych usług  a

jednocześnie nie spowoduje nieuzasadnionego wzrostu cen i opłat odbiorcom tych usług. 


