
Uchwała nr XXVIII/137/08 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

 

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

ścieków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r., nr 142 poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 

858), Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

§1 

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dla 

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., obowiązującą na terenie Miasta Brzeziny, w tym ceny i 

stawki opłat zawarte w taryfie w wysokości (ceny i stawki netto; do cen i stawek opłat dolicza się 

podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami): 

 

Za wodę: Ceny i stawki opłat: 

Wszyscy odbiorcy usług: 2,76 zł/m
3
 

Za ścieki: Ceny i stawki opłat: 

Wszyscy odbiorcy usług: 3,82 zł/m
3
 

 

§2 

Taryfa obowiązuje w okresie od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§4 

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 

 

 

Zbigniew Bączyński 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXVIII/137/08 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), zwanej dalej ustawą, 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. dnia 21.10.2008 r. złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Brzeziny na 

okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Wniosek został złożony w wymaganym 

terminie. 

 

W dn. 29.10.2008 r., w następstwie istotnych zmian w zakresie wysokości podatku od nieruchomości, 

ustalonych przez Radę Miasta Brzeziny już po złożeniu wniosku o zatwierdzenie taryf, Spółka złożyła 

odrębnym pismem poprawkę w zakresie poziomu kosztów przyjętych do kalkulacji. 

 

W dn  17.11.2008 r., w trakcie weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf, Spółka uzupełniła  taryfę 

oraz uzasadnienia wniosku o następujące elementy: 

1. w zakresie taryfy: „Warunki stosowania cen i stawek opłat”.  

2. w zakresie uzasadnienia wniosku:  

1) zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia;  

2) standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na ich 

poprawę;  

3) spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów. 

    

W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy, na podstawie 

dostarczonych dokumentów – wniosku o zatwierdzenie taryf oraz ww. zmian do wniosku – Burmistrz 

Miasta Brzeziny ustalił, że ZUK Sp. z o.o. opracowała taryfy zgodnie z przepisami art. 20 ustawy oraz 

rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru 

wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

 

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów ZUK Sp.             

z o.o., dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Brzeziny, w tym także z uwzględnieniem nowych stawek 

podatku od nieruchomości. 

 

Przy podejmowaniu uchwały przyjęto zasadę ustalania taryf na optymalnym poziomie dla odbiorców 

usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności ZUK Sp. z o.o. 

 

Z uwzględnieniem postanowień par. 3 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 

r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę, i zbiorowe odprowadzanie ścieków, oraz uwzględniając powyższe 

uwarunkowania Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę jak w sentencji. 

 


