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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz 
art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o. 
w Namysłowie przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 
31 grudnia 2016 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków dopuszcza możliwość przedłużenia, na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego, czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Spółka z o.o. złożył uzasadniony wniosek
o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na okres 3 miesięcy, tj. od dnia
1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Taryfy obecnie obowiązujące zostały zatwierdzone
uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 108/VII/15 z dnia 3 września 2015 r.

Dotychczasowe taryfy, których obowiązywanie ma zostać przedłużone o 3 miesiące:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
Jednostka
miary

Cena netto
(zł)

1 2 3 4 5

1
Gospodarstwa domowe,
odbiorcy przemysłowi
i pozostali

cena za dostarczoną wodę m3 2,83
stawka opłaty abonamentowej

w rozliczeniach według wodomierza głównego
miesiąc 5,00

2

Gospodarstwa domowe
i odbiorcy odprowadzający
wyłącznie ścieki bytowe
z terenu Gminy Namysłów

cena za odprowadzone ścieki m3 5,42

3

Odbiorcy odprowadzający
ścieki mieszane
– mieszanina ścieków bytowo-
przemysłowych

cena za odprowadzone ścieki m3 7,20

4
Podmioty odprowadzające
wody opadowe i oztopowe
do kanalizacji deszczowej

cena za odprowadzone ścieki opadowe
i roztopowe do kanalizacji deszczowej

z powierzchni zanieczyszczonej
o trwałej nawierzchni

m3 0,09

Przesunięcie terminu wprowadzania nowych taryf o 3 miesiące nie spowoduje pogorszenia sytuacji
ekonomicznej Spółki EKOWOD.

Projektodawca: Burmistrz
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