Druk Nr 9/1
UCHWAŁA .......................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ..................................
w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Słupsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. 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; Nr 167, poz. 1759; 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 poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675;
z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
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;
Nr 238, poz. 1578).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje :
§1
1. Zatwierdza się taryfę cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Słupsk w następującej wysokości:
1) za dostarczaną wodę :
- dla gospodarstw domowych
- dla przemysłu i produkcji spożywczej
- dla innych odbiorców na cele
socjalno-bytowe
- na cele inne (przeciwpożarowe,
do zasilania fontann publicznych,
do zraszania ulic i publicznych
terenów zielonych)

-

2,57 zł/m3
2,61 zł/m3
2,58 zł/m3

-

2,57 zł/m3

2) za wprowadzanie ścieków do kanalizacji :
- dla gospodarstw domowych
4,10 zł/m3
- dla przemysłu i produkcji spożywczej
4,10 zł/m3
- dla innych odbiorców za ścieki
4,10 zł/m3
socjalno-bytowe
3) opłata abonamentowa
za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych oraz za czynności związane z rozliczaniem należności

- 7,50 zł/m-c

4) opłaty dodatkowe:
- za utrzymanie wodomierza na zasileniu awaryjnym lub wodomierza
zapewniającego pobór wody do celów p.poż, w ilości do 10 l/s
- za utrzymanie wodomierza na zasileniu awaryjnym lub wodomierza
zapewniającego pobór wody do celów p.poż, w ilości od 10 l/s
- za odczyt i rozliczanie wodomierza dodatkowego lub wodomierza
u odbiorców posiadających własne ujęcia wody
- za odczyt i rozliczanie wodomierzy w lokalach mieszkalnych
w budynkach wielolokalowych:
a) za pierwszy wodomierz
b) za każdy następny
- za rozliczanie wodomierza dodatkowego mierzącego zużycie
wody (z wodomierza głównego tego samego odbiorcy) do celów
podlewania ogrodu

- 5,00 zł/m-c
- 15,00 zł/m-c

-

7,50 zł/m-c

- 7,50 zł/m-c
- 1,50 zł/m-c

- 3,75 zł/m-c

5) opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych
Lp.

Nazwy substancji, w tym substancji
wyrażonych jako wskaźniki

Wartość
dopuszczalna
[mg/l]

Stawka jednostkowa
netto

1

2

3

4

GRUPA WSKAŹNIKÓW PODSTAWOWYCH
1

Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5

700

0,60 zł/kg

2

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen

1 400

0,30 zł/kg

3

Zawiesiny ogólne

500

0,50 zł/kg

4

Azot ogólny

100

5,00 zł/kg

5

Fosfor ogólny

15

20,00 zł/kg

POZOSTAŁE WSKAŹNIKI, W TYM SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE
6

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloetan
(DDT)

0

1121,69 zł/kg

7

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle
(PCB)

0

1121,69 zł/kg

8

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle
(PCT)

0

1121,69 zł/kg

9

Heksachlorocykloheksan (HCH)

0

1121,69 zł/kg

10

Aldryna (C12H8Cl6)

0

1121,69 zł/kg

11

Dieldryna (C12H8Cl6O)

0

1121,69 zł/kg

12

Endryna (C12H8Cl6O)

0

1121,69 zł/kg

13

Izodryna (C12H8Cl6)

0

1121,69 zł/kg

14

Tetrachlorometan
(CCl4)

3,0

1028,55 zł/kg

(czterochlorek

węgla)

2

15

Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole

2,0

1028,55 zł/kg

16

Heksachlorobenzen (HCB)

3,0

1028,55 zł/kg

17

Heksachlorobutadien (HCBD)

3,0

1028,55 zł/kg

18

Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

2,0

1028,55 zł/kg

19

1,2-dichloroetan (EDC)

2,5

1028,55 zł/kg

20

Trichloroetylen (TRI)

1,0

1028,55 zł/kg

21

Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER)

1,0

1028,55 zł/kg

22

Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech
izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5TCB)

2,0

23

Kadm

0,4

1028,55 zł/kg

24

Rtęć

0,1

1028,55 zł/kg

25

Insektycydy

0,1

1028,55 zł/kg

26

Absorbowalne związki chloroorganiczne AOX

1,0

771,13 zł/kg

27

Antymon

0,5

771,13 zł/kg

28

Arsen

0,5

771,13 zł/kg

29

Chlor wolny

1,0

771,13 zł/kg

30

Chlor całkowity

4,0

771,13 zł/kg

31

Cyjanki wolne

0,5

771,13 zł/kg

32

Chrom+6

0,2

771,13 zł/kg

33

Lotne związki chloroorganiczne - VOX
(Chlorowane węglowodory lotne)

1,5

771,13 zł/kg

34

Lotne węglowodory aromatyczne - BTX
(Benzen, Toluen, Ksylen)

1,0

771,13 zł/kg

35

Miedź

1,0

771,13 zł/kg

36

Nikiel

1,0

771,13 zł/kg

37

Ołów

1,0

771,13 zł/kg

38

Siarczki

1,0

771,13 zł/kg

39

Srebro

0,5

771,13 zł/kg

40

Chrom ogólny

1,0

617,14 zł/kg

41

Bar

5,0

617,14 zł/kg

42

Beryl

1,0

617,14 zł/kg

43

Bor

10,0

617,14 zł/kg

44

Cyjanki związane

5,0

617,14 zł/kg

45

Cynk

5,0

617,14 zł/kg

46

Cyna

2,0

617,14 zł/kg

47

Kobalt

1,0

617,14 zł/kg

48

Molibden

1,0

617,14 zł/kg

49

Selen

1,0

617,14 zł/kg

3

1028,55 zł/kg

50

Tal

1,0

617,14 zł/kg

51

Tytan

2,0

617,14 zł/kg

52

Wanad

2,0

617,14 zł/kg

53

Fenole lotne (index fenolowy)

15,0

411,40 zł/kg

54

Surfaktanty
anionowe
(substancje
powierzchniowo czynne anionowe)

15,0

411,40 zł/kg

55

Surfaktanty
niejonowe
(substancje
powierzchniowo czynne niejonowe)

20,0

411,40zł/kg

56

Substancje
naftowym

eterem

100,0

411,40zł/kg

57

Węglowodory ropopochodne (substancje
ropopochodne)

15,0

411,40zł/kg

58

Rodanki

30,0

411,40zł/kg

59

Fluorki

20,0

235,11zł/kg

60

Siarczyny

10,0

14,12 zł/kg

61

Chlorki

1000

4,36 zł/kg

62

Siarczany

500

4,36 zł/kg

ekstrahujące

się

5.1. W razie przekroczenia równocześnie dwóch lub więcej wskaźników zanieczyszczeń
wymienionych w tabeli w grupie wskaźników podstawowych pod pozycjami 1 ÷ 5, wymiar
opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych ustala się przyjmując ten ze wskaźników, którego przekroczenie pociąga za
sobą najwyższą opłatę.
5.2. W razie przekroczenia równocześnie dwóch lub więcej wskaźników zanieczyszczeń
wymienionych w tabeli w grupie wskaźników pozostałych, w tym substancji
niebezpiecznych, pod pozycjami 6 ÷ 62, wymiar opłaty za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się przyjmując
ten ze wskaźników, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
5.3. W razie przekroczeń dopuszczalnych wartości we wskaźnikach zanieczyszczeń
równocześnie we wskaźnikach z grupy wskaźników podstawowych, jak i pozostałych
wskaźników, wymiar opłaty dodatkowej ustala się jako sumę opłat wyznaczonych wg zasad
opisanych w pkt 5.1 i pkt 5.2.
2. Do stawek cen określonych w ust. 1 będzie doliczany podatek od towarów i usług
według obowiązujących stawek.
§2
Taryfa określona w § 1 obowiązuje w okresie od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia 30 czerwca
2012 roku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
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§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin
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UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Słupsk
1. Przedstawienie istniejącego stanu.
Aktualnie obowiązujące opłaty za dostarczaną wodę oraz wprowadzanie ścieków
do miejskiej kanalizacji wprowadzone zostały przez Spółkę z o.o. „Wodociągi Słupsk”,
zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze
zm.), po upływie 70 dni od złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Powyższe wynika
z faktu, iż Rada Miejska w Słupsku w ustawowym terminie 45 dni (art. 24 ust. 5
ustawy) od dnia złożenia wniosku przez Spółkę nie podjęła uchwały o zatwierdzeniu
taryf.
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Na podstawie art. 24 ust. 2 wyżej przywołanej ustawy “Wodociągi Słupsk”
Spółka z o.o w Słupsku, dnia 20 kwietnia 2011 roku złożyła wniosek o zatwierdzenie
taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Miejskiej Słupsk, wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat oraz
z aktualizacją wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki na okres od 01.07.2011 roku
- 30.06.2014 roku, który został przyjęty uchwałą Nr VII/52/11 Rady Miejskiej
w Słupsku w dniu 30 marca 2011 roku. Wniosek dotyczy taryf na okres od 1 lipca 2011
roku do dnia 30 czerwca 2012 roku na terenie miasta i został złożony w wymaganym
przepisami prawa terminie.
W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4
ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że Spółka z o.o. “Wodociągi
Słupsk” opracowała taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 20-23 ustawy
oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf, oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U.
z 2006 r. Nr 127 poz. 886).
W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z ww. przepisami rodzaje
i wysokości cen i stawek wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych
grup odbiorców usług.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określone zostały przez Spółkę z o.o.
„Wodociągi Słupsk” na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Miasta Słupska i obejmują:
- koszty eksploatacji i utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- odpisy amortyzacyjne,
- koszty planowanych inwestycji,
- marżę zysku.
Taryfa za wodę (wieloczłonowa) zawiera:
1) stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
oraz za czynności związane z rozliczaniem należności. Wartość przychodów uzyskanych z opłaty abonamentowej pomniejsza koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń
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wodociągowych, będące podstawą do ustalenia wysokości opłaty za 1m3 zużytej
wody,
2) cenę za 1m3 dostarczonej wody zróżnicowaną dla poszczególnych grup odbiorców na
podstawie udokumentowanych różnic w kosztach, którymi są koszty opłat za pobór
wód.
Taryfa za ścieki (jednoczłonowa) zawiera cenę za 1m3 odprowadzanych ścieków
mierzonych ilością pobranej wody lub na podstawie wskazań przepływomierza ścieków.
W proponowanych taryfach marża zysku została określona na minimalnym
poziomie: z działalności wodociągowej - 4,07 %, z działalności kanalizacyjnej – 2,2 %.
Środki pochodzące z amortyzacji istniejącego majątku zostaną przeznaczone na
modernizację i odtworzenie majątku, zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Nr VII/52/11
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30..03.2011 roku, wieloletnim planem rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Natomiast środki
pochodzące z amortyzacji majątku, który powstaje w ramach inwestycji współ finansowanej z Funduszu Spójności zapewnią spłatę zobowiązań zaciągniętych na
realizację tej inwestycji na terenie miasta.
Przy ustalaniu wysokości taryf przyjęto zasadę ustalenia ich z podziałem na grupy
odbiorców, na optymalnie niskim poziomie, a równocześnie bezpiecznym dla
prawidłowej działalności Spółki z o.o. “Wodociągi Słupsk”.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Na podstawie art. 24 ust.5 ustawy z dnia czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 ze zm.), rada gminy zatwierdza w drodze uchwały taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przedłożone przez
przedsiębiorstwo prowadzące zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, taryfę określa przedsiębiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne na jeden rok. Przedsiębiorstwem prowadzącym zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Słupska jest
Spółka z o.o “Wodociągi Słupsk”, zgodnie z udzielonym przez Prezydenta Miasta
Słupska zezwoleniem z dnia 10 marca 2003 roku.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Z ogólnej ilości pobranej wody t.j. 5.121.702,00 m3 na poszczególne grupy
taryfowe przypada:
1) gospodarstwa domowe - 4.107.474,00 m3, co stanowi 80,20 % ,
2) przemysł i produkcja spożywcza - 328.574,00 m3, co stanowi 6,42 %,
3) cele socjalne – 685.654,00 m3, co stanowi 13,38 %.
Mały udział zakładów przemysłowych w ogólnej ilości pobranej wody,
z przeznaczeniem na cele produkcyjne, wynika z faktu posiadania przez zakłady
własnych ujęć wody.
W porównaniu do obecnego okresu taryfowego, w okresie taryfowym od 1 lipca
2011 roku do 30 czerwca 2012 roku nie wystąpią znaczne zmiany warunków
ekonomicznych funkcjonowania Spółki. Proponowane wysokości taryf za wodę i ścieki
zapewniają Spółce przychody na poziomie minimalnym, niezbędnym do utrzymania
jakości świadczonych usług.
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5. Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały.

Ustalenie skutków wzrostu cen za wodę i ścieki w okresie
od 01.07.2011 roku do 30.06.2012 roku ( w zł/m3)

Lp Grupa
odbiorców

Razem Bieżący okres taryfowy
brutto
woda
ścieki

Poprzedni okres
taryfowy
woda

ścieki

netto brutto netto

netto brutto netto brutto
1

2

3

Razem Dynamika
brutto
%
(12/7)

brutto

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 gospodarstwa 2,44
domowe

2,64

4,10

4,43

7,07

2,57

2,78

4,10

4,43

7,21

101,98

2 przemysł
i produkcja
spożywcza

2,48

2,68

4,10

4,43

7,11

2,61

2,82

4,10

4,43

7,25

101,97

3 cele socjalne

2,44

2,64

4,10

4,43

7,07

2,58

2,79

4,10

4,43

7,22

102,12

Ustalenie skutku wzrostu cen dla gospodarstw domowych przy założeniu
spadku zużycia o 3 %, tj. z 3,06 m3/osobę/m-c do 2,97 m3/osobę/m-c
bez uwzględnienia opłaty abonamentowej

Rodzina

zużycie

opłata za wodę i ścieki

(m /rodzinę/m-c)

(zł/rodzinę/m-c)

(5-4)

rok 2010

rok 2010

(zł)

3

prognoza

prognoza

Odchylenie

1

2

3

4

5

7

5 – osobowa

15,30

14,85

108,17

107,07

- 1,10

4 - osobowa

12,24

11,88

86,54

85,65

- 0,89

3 - osobowa

9,18

8,91

64,90

64,24

- 0,66

2 - osobowa

6,12

5,94

43,27

42,83

- 0,44

1 - osobowa

3,06

2,97

21,63

21,41

- 0,22
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Wpływ opłaty abonamentowej brutto na koszt 1 m3 wody w gospodarstwie
domowym w domu jednorodzinnym przy zużyciu wody w ilości 2,97 m3/osobę/m-c
Liczebność rodziny

zużycie

(osoby)

(m /rodzinę/m-c)
3

Prognoza kosztu
abonamentu

prognoza
1

2

3

5

14,85

0,55

4

11,88

0,68

3

8,91

0,91

2

5,94

1,36

1

2,97

2,73

Średnia krajowa cena wody i ścieków w gospodarstwach domowych - 7,59 zł/m3 (brutto).
6. Źródła finansowania.
Koszty wzrostu cen za wodę i ścieki pokrywają mieszkańcy miasta Słupska. Brak jest
innych źródeł finansowania.

W załączeniu szczegółowy wniosek Spółki z o.o “Wodociągi Słupsk” sporządzony
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) wraz
z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
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