
UCHWACA Nr 316/XXX/2017 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

w sprawie przedtuienia obowiqzywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodg odbiorcow 
zaopatrywanych z urzqdzeri wodociqgowych bgdqcych w posiadaniu Miejsko- Gminnego 
Zaktadu Wodociqgowego na terenie gminy Miasto i Gminy Serock 

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodq i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) Rada Miejska 
w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Przedjuia siq czas obowigzywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodq zatwierdzonej 
uchwatq Nr 182/XV111/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2016 r. na okres od 
1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Wykonanie uchwaty powierza sic Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do uchwaty w sprawie przedtuienia obowiqzywania taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wode odbiorcow zaopatrywanych z urzqdzeri wodociqgowych bedqcych 
w posiadaniu Miejsko- Gminnego Zaktadu Wodociqgowego na terenie gminy Miasto i Gmina 
Serock 

Dotychczasowa taryfa zostata zatwierdzona przez Rade Miejskq w Serocku uchwatq 
Nr 182/XV111/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 3 1  marca 2017 r. 
Opracowano jq zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym odprowadzaniu fciekow (Dz. U. z 2015 r. pot. 139 ze zm.) 
oraz z rozporzqdzeniem Ministra Budownictwa w sprawie okreilenia taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunkow rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wodq i zbiorowe 
odprowadzanie iciekow (Dz. U. z 2006 r. poz. 886). 

Cene i stawke optaty abonamentowej okreflono na podstawie niezbednych 
przychodow do prowadzenia dziatalnofci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodq 
odbiorcow zaopatrywanych z urzqdzen wodociqgowych bedqcych w posiadaniu Miejsko- 
Gminnego Zaktadu Wodociqgowego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 

Miejsko- Gminny Zaktad Wodociqgowy w Serocku, planujqc i przedktadajqc projekt 
planu finansowego na rok 2017 dokonat analizy ponoszonych kosztow zwiqzanych ze 
zbiorowym zaopatrzeniem w wodq, z ktorej wynika i i  w przypadku przedtuienia 
obowiqzywania dotychczasowej taryfy o trzy kwartaty, tj. do konca roku 2017, przychody 
uzyskane z tytuty iwiadczonych ustug w catofci pokryjq koszty, ktore powstanq w okresie 
przedtuienia obowiqzujqcych taryf. W analizie kierowano sie nastepujqcymi kryteriami: 

1. UtrzymaC zatrudnienie na poziomie roku 2016, tj. 10 etatow, 
2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi utrzymaC na poziomie roku 2016, 
3. ZabezpieczyC irodku finansowe na zakup i dostawe energii elektrycznej oraz 

zabezpieczyc irodki finansowe na bieiqcq dziatalnoSC w kwotach zgodnych 
z przewidywanym wykonaniem roku 2016, 

4. Zabezpieczyd koszty na optaty zwiqzane z gospodarczym korzystaniem ze frodowiska, 
5. ZwiqkszyC koszty w zakresie wyptat podatku od nieruchomoSci do budietu gminy, 
6. Zabezpieczyd irodki na zakupy i ustugi inwestycyjne na poziomie 500 tys. zt. 

W analizie wzieto pod uwage projekt nowelizacji Prawa wodnego i skutki jego wprowadzenia 
w roku 2017. 
Po dokonaniu analizy sprzedazy wody w ostatnich latach i osiqganych z tego tytutu dochodow 
wniosek o przedtuzenie obowiqzywania taryfy wydaje sie zasadny. Okres przedtuienia 
obowiqzywania taryf do konca 2017 roku spowoduje ujednolicenie planu finansowego 
Miejsko- Gminnego Zaktadu Wodociqgowego i okresu branego pod uwage przy wyliczaniu 
nowej taryfy. Ma to t e i  szczegolne znaczenie w sprawie optat, ktore niesie ze sobq nowelizacja 
Prawa wodnego. 

Zakres iwiadczonych udug 

Miejsko- Gminny Zaktad Wodociqgowy w Serocku dziata w formie organizacyjnej 
samorzqdowego zaktadu budietowego. Prowadzi dziatalnofd tylko w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodq na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 
~wiadczenie ustug poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody realizowane jest w oparciu o: 




