
U z a s a d n i e n i e 

 Podstawę prawną do uchwalenia przez Radę Miejską w Barlinku taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi art. 24 ust. 1 i ust. 5 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) oraz złożony w dniu 16 listopada 
2016 roku przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. 
w Barlinku wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek, na okres od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 
roku. 

 Niniejsze taryfy opracowane zostały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 
2015 r., poz. 139 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 
r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 
127, poz. 886).  

 Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-
kanalizacyjnych świadczonych przez PWK „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku. Ceny i opłaty 
określone w taryfach nie zawierają podatku od towarów i usług VAT, który zostanie 
doliczony zgodnie z obowiązującą ustawą w okresie wnioskowanych taryf. 

Przy stosowaniu taryf na 2017/2018 rok, podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z 
wymogami ww. rozporządzenia): 

1. dane ewidencji finansowo-księgowej za okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r., 
2. planowane zmiany kosztów utrzymania i eksploatacji wynikające ze zmiany 

warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, 
3. koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych ustalonych na podstawie 

„Wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa 
Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2014 – 2018”. 

 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
występuje jedna grupa taryfowa, która obejmuje wszystkich usługobiorców (gospodarstwa 
domowe, odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostki budżetowe i inne). 

Zgodnie ze złożonym przez PWK „Płonia” wnioskiem, ceny za zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków oraz opłata abonamentowa utrzymane będą na dotychczasowym 
poziomie. 

.  



 Szczegółowe uzasadnienie kalkulacji taryf zawarte jest we wniosku PWK „Płonia” Sp. 
z o.o. w Barlinku, o zatwierdzenie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek na okres od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. 

 W związku z powyższym Burmistrz Barlinka na podstawie art. 24 ust. 4 ww. ustawy, 
po sprawdzeniu, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy 
i zweryfikowaniu kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod względem celowości 
ich ponoszenia, przedkłada Radzie Miejskiej w Barlinku wniosek wraz z projektem uchwały 
w celu zatwierdzenia.  

 Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska podejmuje uchwałę 
o zatwierdzeniu taryf albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone 
niezgodnie z przepisami, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.  
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