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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy na 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 2015 r. poz.
1515, 1890) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893),
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. Na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowego - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Sławnie
eksploatującego gminne wodociągi i zbiorcze urządzenia kanalizacyjne w miejscowościach: Kwasowo, Pomiłowo,
Warszkowo, Bobrowice, Bobrowiczki, Rzyszczewko, Boleszewo, Warszkówko, Tychowo, Wrześnica w Gminie
Sławno, zatwierdza się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
wprowadzającą następujące stawki opłat:
1) cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
a) za 1 m³ wody z urządzeń wodociągowych dla pierwszej grupy odbiorców z miejscowości Kwasowo,
Pomiłowo w wysokości – 3,70 zł/m³,
b) za 1 m³ wody z urządzeń wodociągowych dla drugiej grupy odbiorców z miejscowości Warszkowo,
Bobrowice,
Bobrowiczki,
Rzyszczewko,
Boleszewo,
Warszkówko,
Tychowo,
Wrześnica
w wysokości – 2,89 zł/m³,
2) cena za zbiorowe odprowadzanie ścieków:
a) za 1 m3 ścieków odprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych odbiorcy pierwszej grupy
pochodzących z gospodarstw domowych w wysokości - 5,75 zł/m3,
b) za 1 m³ ścieków odprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych pozostali odbiorcy usług
w wysokości – 8,21 zł/m3,
3) miesięczną opłatę abonamentową w wysokości - 5,75 zł.
§ 2. Na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowego - Zakład Usług Wodnych Spółka z o. o. w Słupsku
eksploatującego gminne wodociągi i zbiorcze urządzenia kanalizacyjne w miejscowościach: Radosław, Tokary,
Sławsko, Gwiazdowo, Żukowo, Łętowo, Janiewice, Brzeście, Smardzewo, Noskowo w Gminie Sławno, zatwierdza
się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wprowadzającą następujące
stawki opłat:
1) cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za 1 m³ wody z urządzeń wodociągowych w wysokości – 2,83 zł/m³,
2) cena za zbiorowe odprowadzanie ścieków:
a) za 1 m3 ścieków odprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych odbiorcy usług w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w miejscowości Łętowo w wysokości - 10,43 zł/m3,
b) za 1 m³ ścieków odprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych pozostali odbiorcy usług
w wysokości – 4,03 zł/m3,
3) miesięczną opłatę abonamentową w wysokości - 5,00 zł.
§ 3. Do stawek określonych w § 1 i w § 2 dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.
§ 4. Zatwierdzone taryfy obowiązują w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
1. Przedsiębiorstwo wodociągowe: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Sławnie eksploatujące w części
gminne wodociągi i sieć kanalizacyjną w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf na okres od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017
r. Podstawę ich ustalenia stanowiły dane z ewidencji księgowej. Do planowania niezbędnych przychodów na rok
2016 przyjęto: inflację na poziomie 1,7% zgodnie z założeniami ustawy budzetowej na rok 2016, wzrost
wynagrodzeń i swiadczeń na rzecz pracowników na poziomie 3,60%, biorąc pod uwagę również swiadczenia
związane z nagrodami jubileuszowymi, wzrost cen materiałów i usług pozostałych na poziomie 1,7% zgodnie
z założeniami ustawy budzetowej na rok 2016.
Stawki opłat zawartych w nowej taryfie zaopatrzenia w wodę w stosunku do roku poprzedniego:
dla zaopatrzenia w wodę pierwsza grupa odbiorców bez zmian, druga grupa odbiorców wzrost o 2,48 %, stawka
opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie wzrosła o 0,88 % w stosunku do roku 2015.
Natomiast w nowej taryfie dotyczącej odprowadzenia ścieków stawki w stosunku do roku poprzedniego dla
pierwszej grupy odbiorców wzrosły o 6,48 %, dla pozostałych odbiorców wzrosły o 5,94 %, stawka opłaty
abonamentowej wzrosła o 0,88 % w stosunku do roku 2015.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowe: Zakład Usług Wodnych Spółka z o. o. w Słupsku eksploatujące w części
gminne wodociągi i sieć kanalizacyjną w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf na okres od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017
r. Podstawę ich ustalenia stanowiły dane z ewidencji księgowej. Do ustalenia stawek za zrzut ścieków wzieto pod
uwagę zrzut ścieków z terenów rekreacyjnych zlokalizowanych nad jeziorem w miejscowości Łętowo.
Stawki opłat zawartych w nowej taryfie zaopatrzenia w wodę w stosunku do roku poprzedniego wzrosły,
dla zaopatrzenia w wodę o 4,04 %, stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie bez zmian
względem roku 2015. Natomiast w nowej taryfie dotyczącej odprowadzenia ścieków stawki w stosunku do roku
poprzedniego dla odbiorców usług OSiR w miejscowości Łętowo bez zmian, dla pozostałych odbiorców wzrosły
o 1,25 %.
Stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych kosztów i przychodów dla prowadzenia
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W związku z powyższym Radzie Gminy przedstawia się do zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i odprowadzenie ścieków.
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