UCHWAŁA NR X/84/11
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia wysokości taryf za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za
wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. 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 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675, Nr
40, poz.230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami: z 2007 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Dz. U. Nr 18, poz. 97 i z
2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) uchwala się, co następuje:
§ 1. Za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych zatwierdza się taryfę w wysokości 2,42 zł netto za
1m3 wody plus należny podatek VAT.
§ 2. Za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych zatwierdza się taryfę w wysokości 3,40
zł netto za 1 m3 ścieków plus należny podatek VAT.
§ 3. Za zrzut ścieków przez pojazdy asenizacyjne do urządzeń Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach
zatwierdza się:
1. taryfę 2,90 zł netto za 1 m 3 ścieków plus należny podatek VAT dla ścieków dowożonych, których pH
mieści się w granicy 5,5 ≥ pH ≤ 8,5,
2. opłatę dodatkową w wysokości 300,00 zł netto plus należny podatek VAT za jeden zrzut ścieków, których
pH jest większe od 8,5 lub mniejsze od 5,5.
§ 4. W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Wójta Gminy Pszczółki do zwolnienia z opłaty określonej
w § 3 pkt 2.
§ 5. Odbiorcy nieposiadający wodomierzy otrzymują jedną fakturę roczną z wyznaczonymi terminami
płatności, tj. za I kwartał - do dnia 25 marca, za II kwartał - do dnia 25 czerwca, za III kwartał - do dnia 25
września, za IV kwartał - do dnia 23 grudnia roku obliczeniowego.
§ 6. Posiadacze wodomierzy otrzymują jedną roczną fakturę, wyliczoną na podstawie średniego zużycia wody
za okresy poprzednie, z określeniem czterech terminów płatności jak w § 5 lub w terminie wskazanym
w wystawionej fakturze. Dopuszcza się regulowanie wg wskazań wodomierza w terminach jak wyżej. Pełne
rozliczenie do stanu na wodomierzu winno nastąpić do dnia 23 grudnia każdego roku. Obowiązek odczytu stanu
wodomierza i rozliczenia spoczywa na posiadaczu wodomierza. W przypadku odbiorców prowadzących
działalność gospodarczą dopuszcza się, na ich pisemny wniosek, fakturowanie kwartalne do stanu na wodomierzu.
§ 7. Traci moc uchwała nr XL/371/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich
urządzeń kanalizacyjnych.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r., i podlega ogłoszeniue w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.
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Uzasadnienie
W chwili obecnej koszty utrzymania oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej są wyższe niż dochody z tytułu opłat
za odrowadzanie ścieków. Główne przyczyny to wzrost o ok.20% opłat za energię energetyczną oraz wzrost
kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków w Pszczółkach, spowodowany koniecznością uzyskania lepszych
parametrów odprowadzanych ścieków (w związku z wystąpieniem o nowe pozwolenie wodnoprawne). Celem
pokrycia kosztów utrzymania oczyszczalni i przepompowni ścieków proponuje się zwiększenie ceny ścieków
dopływających siecią kanalizacji sanitarnej z 2,80 zł netto na 3,40 zł netto za 1 m3, natomiast cenę ścieków
dowożonych - z 2,43 zł netto na 2,90 zł netto za 1m3. W związku ze wzrostem ceny energii elektrycznej dla
potrzeb hydroforni i ujęć wody oraz z powodu występowania w bieżącym roku dużej ilości awarii infrastruktury
wodociągowej, proponuje się zwiększenie ceny wody z 2,06 zł netto na 2,42 zł netto za 1m3. Powyższa taryfa
pozwoli pokryć koszty utrzymania hydrofornii i przepompowni wód w nowym roku obrachunkowym.
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