PROJEKT

UCHWAŁA Nr ………/………/2010
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia …………………… 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 oraz z 2006 r. Nr 123 poz. 858 –
tekst jednolity oraz z 2007 r. Nr 147 poz. 1033) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski
z urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu
Pomorskim:
1) w wysokości 2,97 zł (plus podatek VAT) za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców,
2) stawkę opłaty abonamentowej w wysokości 5,38 zł (plus podatek VAT) na odbiorcę za miesiąc dla
odbiorców rozlicznych według wskazań wodomierzy.
3) Stawkę opłaty abonamentowej w wysokości 3,00 zł (plus podatek VAT) na odbiorcę za miesiąc dla
odbiorców rozlicznych ryczałtowo.
§ 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Kamień
Pomorski do urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Kamieniu Pomorskim w wysokości 4,82 zł (plus podatek VAT) za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla
wszystkich odbiorców.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/148/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 15 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Henryk Masłowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr ………/………/2010
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia …………………… 2010 r.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 oraz z 2006 r. Nr 123 poz. 858 –
tekst jednolity oraz z 2007 r. Nr 147 poz. 1033) taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków zatwierdza Rada Miejska na wniosek przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.
Stawki opłat zawarte we „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków” przedłoŜonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim określone są z uwzględnieniem niezbędnych
przychodów dla prowadzenia działalności w oparciu o koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń do
zaopatrywania w wodę i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków powiększonych o marŜę zysku przy
jednoczesnym zachowaniu łatwości obliczenia ceny płaconej przez odbiorców.
W przedłoŜonym wniosku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawiło do
zatwierdzenia:
- taryfę jednolitą dwuczłonową przy rozliczeniach za dostarczana wodę składającą się z ceny
wyraŜonej w zł za m3 dostarczonej wody oraz stałej opłaty abonamentowej wyraŜonej w zł na odbiorcę
na miesiąc,
oraz
- taryfę jednolitą jednoczłonową przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków wyraŜoną w zł za
m3 odprowadzanych ścieków.
Ustalono jedną grupę taryfową obejmującą wszystkich odbiorców usług na terenie Miasta
i Gminy.
W rozliczeniach z Gminą Kamień Pomorski za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów
ulicznych, do zasilania ulicznych fontann, na cele przeciwpoŜarowe oraz do zraszania publicznych ulic
i terenów zielonych zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków przedstawiono taryfę jednolitą jednoczłonową wyraŜoną w zł za m3 dostarczonej
wody.
Do stawek określonych we wniosku doliczyć naleŜy obowiązujący podatek od towarów i usług
VAT.
Wysokość opłat za dostarczaną wodę powstała w wyniku podzielenia niezbędnych przychodów
z działalności wodociągowej (pomniejszonych o przychody niezbędne do pokrycia kosztów powstania
opłaty abonamentowej) przez planowaną ilość dostarczanej wody. Na koszty powstania opłaty
abonamentowej składa się koszt odczytywania wodomierzy, wystawiania faktur oraz koszty związane
z gotowością Przedsiębiorstwa do świadczenia usług.
Wysokość opłat za odbierane ścieki powstała w wyniku podzielenia niezbędnych przychodów
z działalności kanalizacyjnej przez planowaną ilość odebranych ścieków.
Niezbędne przychody są określane na podstawie kosztów ponoszonych przez Przedsiębiorstwo
przy prowadzeniu działalności oraz marŜy zysku. Planowana ilość dostarczanej wody i odbieranych
ścieków jest określana na podstawie dostarczonej wody i odebranych ścieków po 10-ciu miesiącach
poprzedniego roku obrachunkowego.

Wyszczególnienie stawek opłat w latach poprzednich:
Dostarczanie wody:
2007 r.
dostarczanie wody
abonament

-

2,24 zł/m3
brak

dostarczanie wody
abonament

-

2,94 zł/m3
14,30 zł/m-c w rozliczeniach z wodomierzem
13,10 zł/m-c w rozliczeniach bez wodomierza

2008 r.

2009 r.
dostarczanie wody
abonament

-

2,94 zł/m3
5,25 zł/m-c

dostarczanie wody
abonament

-

2,97 zł/m3
wzrost o 1 %
5,38 zł/m-c w rozliczeniach z wodomierzem
wzrost o 2,5 %
3,00 zł/m-c w rozliczeniach ryczałtowych

odbiór ścieków
abonament

-

3,46 zł/m3
brak

odbiór ścieków
abonament

-

4,58 zł/m3
brak

odbiór ścieków
abonament

-

4,73 zł/m3
brak

odbiór ścieków
abonament

-

4,82 zł/m3
brak

2010 r.

Odbiór ścieków:
2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.
wzrost o 1,9 %

Do podanych stawek naleŜy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Prognozowane zuŜycie wody i odbiór ścieków:
W roku 2010 przewiduje się sprzedaŜ wody na poziomie 438 000 m3 oraz przyjęcie ścieków
w ilości 385 000 m3. Ilości te zostały wykorzystane do obliczenia ceny dostarczania wody i odbioru
ścieków za 1 m3.

Koszty eksploatacji i utrzymania na rok obowiązywania nowych taryf w stosunku do roku
obrachunkowego wzrosną z 1 338 921,48 zł do 1 396 937,68 zł, co przekłada się na 4,33 % wzrost
niezbędnych przychodów dla zaopatrzenia w wodę oraz z 1 732 222,88 zł do 1 854 819,72 zł, co
przekłada się na 7,08 % wzrost niezbędnych przychodów dla odbioru ścieków.
Szczegółowe dane udostępnione są we „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” złoŜonym przez Przedsiębiorstwo.
Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę o podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 15 marca 2010 r. do
14 marca 2011 r. na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski z urządzeń eksploatowanych przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim.

