UCHWAŁA NR XXXVI/276/2017
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 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 2016 r.
poz. 446, 1579, 1948) 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, 1893, z 2016 r. poz. 1250),
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. 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, przedłuża
się, na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., czas obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w następujących stawkach opłat:
1) cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - za 1 m³ wody z urządzeń wodociągowych w wysokości – 2,83 zł,
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,
b) za 1 m³ ścieków odprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych - pozostali odbiorcy usług
w wysokości – 4,03 zł,
3) miesięczna opłata abonamentowa w wysokości - 5,00 zł.
§ 2. Do stawek opłat określonych w § 1 dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno
Marta Hołowata
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Uzasadnienie
Przedsiębiorstwo wodociągowe: Zakład Usług Wodnych Spółka z o. o. w Słupsku eksploatujący w części
gminne wodociągi i sieć kanalizacyjną w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, złożyło wniosek o pozostawienie obowiązującej taryfy na okres od dnia 01.04.2017 r.
do dnia 31.12.2017 r., podstawę ich ustalenia stanowiły dane z ewidencji księgowej za okres od 12.2014 do
11.2015 r. poprzedzający wprowadzenie nowych taryf. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. dokonał analizy
ponoszonych kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, z której wynika, ze w przypadku
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy o 9 miesięcy tj. na okres od 01.04.2017 r. 31.12.2017 r., przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług pokryją w całości koszty, które powstaną
w okresie przedłużania obowiązujących taryf.
W związku z powyższym do Rady Gminy należy kompetencja w zakresie przedłużenia dotychczas
obowiązujących taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, w zakresie sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej eksploatowanej przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o. o. w Słupsku.
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