UCHWAŁA NR XIII/87/2011
RADY GMINY MANOWO
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. 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, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr
106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (j.t. 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, Nr 238, poz. 1578 i Nr 217 poz.1281) oraz
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127. poz.886), Rada Gminy
Manowo uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń będących
własnością Gminy Manowo w wysokości 2,72 zł za m3.
§ 2. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnej
Oczyszczalni Ścieków w Boninie i mieszkańców Kretomina w wysokości 4,58 zł za m3.
§ 3. Zatwierdza się opłatę abonamentową za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków dla urządzeń będących własnością Gminy w wysokości 2,34 zł na 1 miesiąc
§ 4. Do wymienionych taryf w § 1 i § 2 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 2012 r. do dnia 31 stycznia 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Manowo.

Uzasadnienie
-do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków dla działu gospodarki wodociągowo- kanalizacyjnego przy
Gminie Manowo
Taryfy zostały opracowane na podstawie planowanych kosztów eksploatacji i utrzymania
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
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 rozporządzenie ministra zdrowia w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, gdzie mówi się o prowadzeniu badań
jakości wody: na wyniki mikrobiologiczne, chemiczne, wymagania organoleptyczne i
fizykochemiczne. Jednocześnie po każdej awarii bądź zatrzymaniu wody należy pobrać wodę do
badania.
W załączeniu opracowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków sporządzone przez Wodociągi i Kanalizację w Gminie Manowo

KALKULACJE
Kalkulacja ceny 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
wzrost o 0,5% w stosunku do 2010 r
Opłata abonamentowa na miesiąc.
Lp. Wyszczególnienie
1
Koszt odczytu wodomierzy w zł/rok
2
Koszty naliczania, wypisywania, wysyłania faktur, upomnień
3
Koszty zakupu, wymiany wodomierzy i zaworów
4
Wyliczenie ceny abonamentowej (18.140 zł:12 m-cy : 701)
(21.902zł : 12 m-cy : 780)
5
Podatek VAT (8%)
5
Cena jednostkowa brutto zł/ m-c
Kalkulacja ceny za 1 m³ ścieków
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
Obniżka o 0,22 zł/ m²

Na 2012 r.
479.475
176.277
2,72
0,22

2,94

Na 2012r.
3.985
10.427
7.490
2,34
0,18
2,52

Na 2012 r.
531.945
116.145
4,58
0,37

4,95

