UCHWAŁA NR 227/XXVI/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Dwór
Gdański.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016
r., poz.446 ze zm.) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) uchwala się,co następuje :
§ 1. Zatwierdza się taryfy opłat za 1m³ ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy
Dwór Gdański, w następujących wysokościach:
1) gospodarstwa domowe

5,94 zł netto /m3 + 8% VAT= cena brutto 6,42 zł/m³

2) przemysł

6,30 zł netto /m3 + 8% VAT= cena brutto 6,80 zł/m³

3) gospodarstwa domowe „ENERGA”

5,59 zł netto/ m3 + 8% VAT = cena brutto 6,04 zł/m³

§ 2. Niniejsza stawka obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Krawczyk

Id: 79DB94AC-3F0C-43AF-8E6D-6AB604B5BBE6. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Spółka z o.o. „SZOP” w dniu 21.10.2016 roku złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Podstawą opracowania taryf są przepisy ustawy z dnia 7 czerwca.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz.139) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia
28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Stawki na rok 2017 zostały wyliczone w odniesieniu do wielkości niezbędnych przychodów, jakie Spółka musi
uzyskać by zapewnić odpowiednią jakość usług oraz pokryć uzasadnione wydatki związane z eksploatacją i
utrzymaniem systemu kanalizacyjnego wraz z oczyszczalnią.
Przy kalkulowaniu taryf Spółka wykazała niezbędne przychody, które pozwolą zapewnić właściwą jakość usług
oraz pokryć niezbędne wydatki związane z eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem systemu kanalizacyjnego.
Wniosek opracowano zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdziale 4 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 odprowadzenie ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).
Szczegółowy opis i wyliczenia poszczególnych pozycji kosztów mających wpływ na ich wysokość zawiera
wniosek o zatwierdzenie Taryf przedstawiony przez Spółkę z o.o. „SZOP” w Nowym Dworze Gdańskim.
Planowany wzrost kosztów działalności Spółki w roku 2017, który wpływa na zmianę taryfy za ścieki, to przede
wszystkim wydatki związane ze wzrostem wartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych (wykonanie w
roku 2016 wyniosło 186.740,56, na rok 2017 zaplanowano koszty amortyzacji na poziomie 330.631,19 zł).
Na rok 2017 przewidziano 3 grupy taryfowe (gospodarstwa domowe, przemysł i gospodarstwa domowe
ENERGA). Grupa odbiorców określanych jako gospodarstwa domowe „ENERGA” to grupa powstała w związku z
wykorzystywaniem przez 110 przepompowni przydomowych zasilania elektroenergetycznego z instalacji
wewnętrznych właścicieli terenów na których zlokalizowano przepompownie. W tej grupie założona stawka
uwzględnia zwrot kosztów energii poniesionych przez właścicieli do zasilania przepompowni przydomowych.
W przypadku gospodarstw domowych w roku 2016 stawka wynosi 6,09 zł brutto za 1 m³, na rok 2017 przyjęto
kwotę 6,42 zł brutto za 1 m³ (wzrost o 0,33 zł).
W przypadku przemysłu w roku 2016 stawka wynosi 6,70 zł brutto za 1 m³, na rok 2017 przyjęto kwotę 6,80 zł
brutto za 1 m³ (wzrost o 0,10 zł).
W przypadku gospodarstw domowych ENERGA w roku 2016 stawka wynosi 5,71 zł brutto za 1 m³, na rok
2017 przyjęto kwotę 6,04 zł brutto za 1 m³ (wzrost o 0,33 zł).
Przedstawione taryfy uwzględniają konieczność zapewnienia zwrotu ponoszonych uzasadnionych kosztów
działalności obejmujących odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków przy zastosowaniu prostej alokacji
kosztów.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej Uchwały uznaje się za uzasadnione.
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