UCHWAŁA NR II/14/2014
RADY GMINY MANOWO
z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)oraz
art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ; z 2007
r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r., Nr 47, poz. 278 i Nr 238,
poz. 1578, z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513) Rada Gminy Manowo uchwala, co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń będących
własnością Gminy w wysokości 3,10 zł za m3.
§ 2. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnej
Oczyszczalni Ścieków w Boninie w wysokości 6,49 zł za m3.
§ 3. Zatwierdza się opłatę abonamentową za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków dla urządzeń będących własnością Gminy w wysokości 2,71 zł na 1
miesiąc.
§ 4. Do wymienionych taryf w § 1, § 2. i § 3 należy doliczyć podatek od towarów i
usług VAT (obliczony na podstawie odrębnych przepisów).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego
20115 r. do dnia 31 stycznia 2016 r. po uprzednim ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Manowo.

Załącznik A
Kalkulacja cena za 1 m³ wody
Lp. Wyszczególnienie
1
Wartość niezbędnych przychodów w z / rok
2
Ilość dostarczonej wody w m³ / rok
3
Cena 1 m³ wody w zł/m³ (netto)
4
Podatek VAT (8%)
5
Cena jednostkowa brutt zł/m³

2014 r.
722.462
234.420
3,08
0,25

2015 r.
478.300
154.290
3,10
0,25

3,33

3,35

wzrost o 0,6% w stosunku do 2014 r
Załącznik B
Kalkulacja cena za 1 m³ ścieków
Lp. Wyszczególnienie
1
Wartość niezbędnych przychodów w z / rok
2
Ilość odprowadzonych ścieków w m³ / rok
3
Cena 1 m³ wody w zł/m³ (netto)
4
Podatek VAT (8%)
5
Cena jednostkowa brutt zł/m³

2014 r.
820.616
146.017
5,62
0,45

2015 r.
903.700
150.340
6,01
0,48

6,07

6,49

wzrost o 4,71% w stosunku do 2014 r.
Załącznik C
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Koszt odczytu wodomierzy w zł/rok
Koszty naliczania, wypisywania, wysyłania faktur, upomnień
Koszty zakupu, wymiany wodomierzy i zaworów
Wyliczenie ceny abonamentowej
(26.872zł : 12 m-cy =2.240 : 826)

Abonament =

2015r.
10.822,11.450,4.600,2,71

2,71 zł/m-c x 8% podatku = 2,93 od punktu - wzrost o 1,03%

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zborowego zaopatrzenia w wodę.
1. Zakres świadczonych usług;
Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmują:
* produkcję i dystrybucję wody,
* konserwacje sieci wodociągowej,
* budowa nowych sieci wodociągowych,
* usuwanie awarii na sieci wodociągowej,
* prace remontowe i modernizacyjne obiektów wodociągowych,
* diagnostyka sieci wodociągowej,
* projektowanie sieci wodociągowej,
* analizy laboratoryjne wody.
2. Standardy jakościowe obsługi usług;
Określone w taryfach ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,
standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy
w 22 wrzwśnia2005 r uchwałą nr XXXVI/212/2005.
3. Poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów;
Ustalona taryfa nie wprowadza nowych metod alokacji kosztów a tym samym nie
wpływa na zmianę jakości świadczonych usług.
4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązujących taryf;
Podstawą ustalenia niezbędnych przychodów są koszty poniesione w roku
obrachunkowym tj. 01.02.2014 r. - 31.01.2015 r ustalone na podstawie ewidencji
księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych
wpływających na poziom kosztów w okresie obowiązywania taryfy.
Taryfy zostały opracowane na podstawie planowanych kosztów eksploatacji i
utrzymania infrastruktury wodnej jak również na wydatkach za rok 2014

Wzrost taryf jest podyktowany zmianą opłat za energię elektryczną, olej
napędowy, benzynę i wzrastającymi cenami części zamiennych, podzespołów i
urządzeń do produkcji wody i oczyszczania ścieków. Wzrost opłat za korzystania ze
środowiska, a także o rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, gdzie mówi się o prowadzeniu badań jakości
wody: na wyniki mikrobiologiczne, chemiczne, i na wymagania organoleptyczne i
fizykochemiczne. Z ujęć w Rosnowie, Cewlinie, Manowie – pobrać 2x, Bonin – 4x /
rok. Jednocześnie po każdej awarii bądź zatrzymaniu wody należy pobrać wodę do
badania i analizy,
Po analizie awarii, które wystąpiły w 2014 roku, koszt te wzrosły do roku 2013
o 14.500zł.
Wzrastające opłaty za korzystanie ze środowiska (koszt jednego badania ok.
2.100zł)
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzeniu ściekow, Wójt Gminy spełnił obowiązek określony
w tym przepisie.
Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zborowego odprowadzania
ścieków.
1. Zakres świadczonych usług;
Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmują:
* konserwacje sieci kanalizacyjnej sanitarnej,
* budowa nowych sieci kanalizacyjnych,
* usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej,
* prace remontowe i modernizacyjne obiektów kanalizacyjnych,
* diagnostyka sieci kanalizacyjnej,
* projektowanie sieci kanalizacyjnych,
* analizy laboratoryjne ścieków.
* odprowadzanie ścieków,
2. Standardy jakościowe obsługi usług;
Określone w taryfach ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,
standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Regulaminie uchwalonym przez Radę
Gminy w 22 wrzwśnia2005 r uchwałą nr XXXVI/212/2005.
3. Poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów;
Ustalona taryfa nie wprowadza nowych metod alokacji kosztów a tym samym nie
wpływa na zmianę jakości świadczonych usług.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązujących taryf;
Podstawą ustalenia niezbędnych przychodów są koszty poniesione w roku
obrachunkowym tj. 01.02.2014 r. - 31.01.2015 r ustalone na podstawie ewidencji
księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych
wpływających na poziom kosztów w okresie obowiązywania taryfy.
Taryfy zostały opracowane na podstawie planowanych kosztów eksploatacji i
utrzymania infrastruktury kan. ściekowej jak również na wydatkach za rok 2014
Wzrost taryf jest podyktowany zmianą opłat za energię elektryczną, olej
napędowy, benzynę i wzrastającymi cenami części zamiennych, podzespołów i
urządzeń do produkcji wody i oczyszczania ścieków. Wzrost opłat za korzystania ze
środowiska, a także o rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, gdzie mówi się o prowadzeniu badań jakości
wody: na wyniki mikrobiologiczne, chemiczne, i na wymagania organoleptyczne i
fizykochemiczne. Z ujęć w Rosnowie, Cewlinie, Manowie – pobrać 2x, Bonin – 4x /
rok. Jednocześnie po każdej awarii bądź zatrzymaniu wody należy pobrać wodę do
badania i analizy,
Po analizie awarii, które wystąpiły w 2014 roku, koszt te wzrosły do roku 2013
o 14.500zł.
Wzrastające opłaty za korzystanie ze środowiska (koszt jednego badania ok.
2.100zł)
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Wójt Gminy spełnił obowiązek określony
w tym przepisie.

