UCHWAŁA NR XXVIII/188/13
RADY MIASTA SŁUPCY

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustaw}' z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późno zm. I)) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późno zm."I)
Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla wszystkich
grup odbiorców Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w SIu pc y w następującej wysokości:
1) oplata za l m3 wody pobieranej z miejskich urządzeń zaopatrzenia

w wodę wynosi kwotę:

- 3,30 zł. + VAT;
2) oplata za 1m3 ścieków wprowadzanych

do urządzell kanalizacji miejskiej wynosi kwotę:

- 4,57 zł. + VAT
3) opłata za odczyt i rozliczenie wodomierzy

w budynkach

wielolokalowych

wynosi kwotę:

- 3,50 zł. + VAT
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bunnistrzowi

Miasta Słupca.

§ 3. 1. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Slupcy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
3 maja 2014 r.

od dnia 04 maja 2013 r. i obowiązuje

••.

do
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IIZmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 [, Nr 214, poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr lO2. poz.
1055. Nr 116. poz. 1203; z2005 r. Nr 172, poz. 144[, Nr 175, poz. [457; z2006 r. Nr 17, poz.[28, Nr 181, poz. 1337:
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. [2 [8; z 2008 r. Nr 180.poz. 1111. Nr 223, poz. 1458: z 2009 r. Nr
52, poz. 420, Nr 157. poz. 1241; z2010 r. Nr 28,poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,poz. 675: z2011 1'. "ir
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr [49, poz. 887. Nr 217. poz. 1281; z 2012 poz. 567; z 2013 poz. 153
l) Zmiany
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 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; z 2012 r. poz. 951, poz. 1513

do uchwały

Nr XXVIIl/I88/13

Rady Miasta Slnpcy
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 200 l r. o zbiorowym zaopatrzeni u "V wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2006r. Nr 123 poz. 858 z poźn. zm.) Miejski Zaklad wodociągów i Kanalizacji
w Słupcy w dniu 18 lutego 2013 roku złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat oraz wieloletnim planem
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Zakładu. Wniosek
dotyczy taryf na okres od 04 maja 2013 r. do dnia 3 maja 2014 r. obowiązujących na terenie miasta i złożony został
w wymaganym terminie.
W trakcie postępowania
zatwierdzającego,
w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, na podstawie dostarczonej dokumentacji Burmistrz
Miasta Słupcy ustalił, że MZWiK opracował taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdziale 4 ustawy
oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeó za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. (Dz. U. z 2006r. nr 127, poz. 886 z póż. zm.).
Ceny i stawki opłat określone przez MZWiK w taryfach zostały skalkulowane
przychodów zaplanowanych na rok obowiązywania tary t które wynikają z:
- kosztów związanych
ze świadczeniem
odprowadzania ścieków,
- zmian warunków ekonomicznych

usług

w zakresie

zbiorowego

na podstawie

zaopatrzenia

w wodę

niezbędnych
i zbiorowego

i wielkości usług,

- planowanych wydatków inwestycyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.

określonych

w wieloletnim

planie rozwojui

modernizacji

urządzell

Przy konstruowaniu taryf MZWiK przyjęło zasadę ustalenia ich na średnim poziomie, nie generującym
straty na prowadzonej
działalności
oraz umożliwiającym
realizację
zaplanowanych
przedsięwzięć
modernizacyjno - rozwojowych urządzeó wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przewodniczący

Rady
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