UCHWAŁA NR ........................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .......................................
w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Słupsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.
z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.
1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) w zwiazku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr
72 poz. 747; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85,
poz.729; Nr 130, poz. 1087).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala co następuje :
§1
1. Zatwierdza się taryfę cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
na obszarze Gminy Miejskiej Słupsk w następującej wysokości:
1/ za dostarczaną wodę :
a/ dla gospodarstw domowych
1,68 zł/m3
b/ dla przemysłu
1,80 zł/m3
c/ na cele socjalno-bytowe
1,71 zł/m3
d/ na cele produkcji spożywczej
1,80 zł/m3
2/ za wprowadzanie ścieków do kanalizacji :
a/ dla gospodarstw domowych
3,20 zł/m3
b/ dla przemysłu
3,20 zł/m3
c/ dla pozostałych odbiorców usług
3,20 zł/m3
d/ dla odbiorców z miejscowości
2,55 zł/m3
Siemianice
3/ opłaty dodatkowe
a) za utrzymanie wodomierza na zasileniu awaryjnym lub do celów p/poż
- 10 ,00 zł/m-c
b) za odczyt i rozliczanie podlicznika lub wodomierza u odbiorców posiadających
własne ujęcia wody
- 6,80 zł/m-c
c) za odczyt i rozliczanie wodomierzy w lokalach mieszkalnych w budynkach
wielolokalowych:
- za pierwszy wodomierz
- 6,80 zł/m-c
- za każdy następny
- 1,36 zł/m-c
d) odczyt i rozliczanie podlicznika mierzącego zużycie wody (z wodomierza
głównego tego samego odbiorcy) do celów podlewania ogrodu
- 3,40 zł/m-c
2. Do stawek cen określonych w ust. 1 będzie doliczany podatek od towarów i usług według stawki
7%.
§2
Taryfa określona w § 1 obowiązuje w okresie od dnia 1 lipca 2006 roku do dnia 30 czerwca 2007 roku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Anna Bogucka – Skowrońska

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
1. Przedstawienie istniejącego stanu.
Aktualnie obowiązujące opłaty za dostarczaną wodę oraz
wprowadzanie ścieków do
miejskiej kanalizacji zostały uchwalone na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i wynikają
z uchwały Nr
XLI/485/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2003 roku w
sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Słupsk.
Wysokość tych opłat wynikała z analizy kosztów przedłożonych przez
dostawcę wody
i odbiorcę ścieków t.j. Spółkę z o.o “Wodociągi
Słupsk”.
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Na podstawie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz.747 ze zm.), “Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o
w Słupsku, dnia 20 kwietnia 2006 roku złożyła wniosek o zatwierdzenie
taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat oraz aktualnym
wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych , będących w jej posiadaniu. Wniosek dotyczy taryf na
okres od 1 lipca 2006 roku do dnia 30 czerwca 2007 roku na terenie miasta
i został złożony w wymaganym terminie.
W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art.
24 ust. 5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że
Spółka “Wodociągi Słupsk” opracowała taryfy zgodnie z zasadami, o
których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U.
z 2002 r. Nr 26 poz. 257).
W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z ww.
przepisami rodzaje
i wysokości cen i stawek wynikające z
rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług.
Ceny i stawki opłat określone przez Spółkę z o.o “Wodociągi Słupsk”
w taryfach, zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów
prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy,
których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych różnic:
- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków,
- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług,
- planowanych wydatków inwestycyjnych, określonych w planie rozwoju i
modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich z podziałem na
grupy odbiorców, na optymalnie niskim poziomie, a równocześnie
bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki z o.o “Wodociągi
Słupsk”.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym.
Od dnia 14 stycznia 2002 roku Rada Gminy zatwierdza w drodze
uchwały taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, przedłożone przez przedsiębiorstwo prowadzące
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Przedsiębiorstwem prowadzącym zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Słupska jest Spółka z
o.o “Wodociągi Słupsk”, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Słupska z
dnia 10 marca 2003 roku.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i
gospodarczych.
Z ogólnej ilości pobranej wody t.j. 4.704.853,00 m3, 80,57 %
przypada na pierwszą grupę taryfową – gospodarstwa domowe. Udział
przemysłu wynosi 194.099,00 m3, co stanowi zaledwie 3,32 %. Mały
udział przemysłu wynika również z faktu, że część zakładów
przemysłowych (Sezamor, Famarol, Stolon, Loton), posiada własne ujęcia
wody.
Wprowadza się opłaty dodatkowe za odczyt i rozliczanie wodomierzy:
- w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych,
- u odbiorców posiadających własne ujęcia wody,
- do celów p/poż,
- do celów podlewania ogrodu.
Aktualnie za odczyt podliczników Spółka stosuje stawki wg cennika
wewnętrznego.
5. Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały.

Ustalenie skutków wzrostu cen netto za wodę i ścieki
w okresie od 01.07.2006 r. - do 30.06.2007 r.

Odbiorcy

Woda
2005

Ścieki

2006/07 Dynami
ka

2005

Ogółem woda+ścieki

2006/07 Dynami
ka

2005

2006/07 Wzrost
w zł

Gosp.
domowe

1,68

1,68

100,00

3,00

3,20

106,67

4,68

4,88

0,20

Przemysł

1,80

1,80

100,00

3,00

3,20

106,67

4,80

5,00

0,20

Cele socjbytowe

1,71

1,71

100,00

3,00

3,20

106,67

4,91

4,96

0,05

Cele prod.
spoż.

1,80

1,80

100,00

3,00

3,20

106,67

4,80

5,00

0,20

Ustalenie skutku wzrostu cen dla gospodarstw domowych przy
założeniu
zużycia ok.. 3,40 m3 wody miesięcznie przez 1 osobę
Rodzina

Wzrost kosztów w złotych

5 – osobowa

3,40

4 - osobowa

2,72

3 - osobowa

2,04

2 - osobowa

1,36

1 - osobowa

0,68

Po raz pierwszy wprowadza się do taryf miesięczne opłaty dodatkowe za:
– odczyt i rozliczanie wodomierzy w lokalach mieszkalnych i budynkach
wielolokalowych,

–
–
–

odczyt i rozliczanie podlicznika lub wodomierza u odbiorców posiadających
własne ujęcia wody,
utrzymanie wodomierza na zasileniu awaryjnym lub do celów p/poż,
odczyt i rozliczanie podlicznika mierzącego zużycie wody (z wodomierza
głównego tego samego odbiorcy) do celów podlewania ogrodu.
W załączeniu szczegółowy wniosek Spółki z o.o “Wodociągi Słupsk”
sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U z 2001 r. Nr 72, poz. 747Ze zm.) wraz
z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.

