UCHWAŁA NR XIII/107/2015
RADY GMINY MANOWO
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o. o.
z siedzibą w Rosnowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 24 ust. 1 i 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) Rada Gminy Manowo
uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Elektrociepłownia Rosnowo
Spółka z o.o. z siedzibą w Rosnowie - w wysokości 2,84 zł brutto za m3.
§ 2. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Oczyszczalni
Ścieków w Rosnowie przedstawioną przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o. z siedzibą w Rosnowie w wysokości 9,10 zł brutto za m3.
§ 3. Taryfy wymienione w § 1 i § 2 obowiązują od dnia 1.02.2016 r. do dnia 31.01
2017 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Manowo.

Uzasadnienie
W dniu 27 listopada 2015 roku złożono wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Elektrociepłownia
Rosnowo Spółka z o.o. z siedzibą w Rosnowie:
Woda
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 25 września 2015 r uchwałą nr VIII/78/2015.
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. 01.02.2015 r.
- 31.01.2016 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 2015
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.

Ścieki
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 25 września 2015 r uchwałą nr VIII/78/2015..
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. 01.02.2015 r.
- 31.01.2016 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 2015
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.

Załącznik A
Kalkulacja cena za dostawę1 m³ wody
L Wyszczególnienie
p.
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

2015 r.

2016r.

143.814,30
54.589
2,63
0,22
2,84

Załącznik B
Kalkulacja cena za odprowadzanie i oczyszczenie 1 m³ ścieków
Lp Wyszczególnienie
2015 r.
.
1
Wartość niezbędnych przychodów w z / rok
451.023,65
2
Ilość odprowadzonych ścieków w m³ / rok
53.515
3
Cena 1 m³ wody w zł/m³ (netto)
8,43
4
Podatek VAT (8%)
0,67
5
Cena jednostkowa brutt zł/m³
9,10

2016r.

