Uchwała Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan.
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z zm.) Rada Miejska
Kościana uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1, obowiązują od dnia 01.03.2015 r. do dnia 29.02.2016 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia..............................2015 r.
1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka
/ netto/

Jednostka miary

1.

2

3

4

5

1.

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3
dostarczonej wody

2,90

zł/m3

2.

Przemysł

Cena za 1 m3
dostarczonej wody

2,90

zł/m3

2. Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka
/ netto /

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków

4,39

zł/m3

2.

Przemysł

Cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków

4,95

zł/m3

3. Miesięczna opłata abonamentowa
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka
/ netto /

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Gospodarstwa domowe średnica wodomierza

średnica 15-20 mm
średnica 25-35 mm
średnica 40 mm i więcej

1,20
5,25
7,65

zł/m-c
zł/m-c
zł/m-c

2.

Przemysł średnica wodomierza

średnica 15-20 mm
średnica 25-35 mm
średnica 40 mm i więcej

7,85
11,85
18,65

zł/m-c
zł/m-c
zł/m-c

Do przedstawionych cen netto dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2015 r.
I. WSKAZANIE POTRZEBY PODJĘCIA UCHWAŁY
Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określone przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
podlegają zatwierdzeniu przez radę gminy.
II. STAN FAKTYCZNY
„Wodociągi Kościańskie” Spółka z o.o. w dniu 19.12.2014 r. przedłożyły Burmistrzowi
Miasta Kościana wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kościana w okresie od dnia 01 marca 2015 r. do dnia
29 lutego 2016 roku. Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku stwierdzam, iż spełnia on
wymogi określone w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886).
W przedstawionym wniosku taryfowym proponuje się zmianę ceny za 1 m³ wody:
- gospodarstwa domowe z 2,80 zł do 2,90 zł tj. o 0,10 zł co stanowi wzrost o 3,6%,
- przemysł (działalność gosp.) z 2,80 zł do 2,90 zł tj. o 0,10 zł co stanowi wzrost o 3,6%.
Natomiast za odprowadzanie ścieków proponuje się zmianę ceny za 1 m³:
- dla gospodarstw domowych z 4,18 zł do 4,39 zł tj. o 0,21 zł co stanowi wzrost o 5%,
- dla przemysłu (działalność gosp.) z 4,62 zł do 4,95 zł tj. o 0,33 zł co stanowi 7,1%.
Łączna wysokość opłat za dostawę i odbiór 1 m3 wody i ścieków z gospodarstw
domowych w okresie obowiązywania taryf wzrośnie z 6,98 zł do 7,29 zł tj. o 0,31 zł co
stanowi wzrost o 4,4%.
Do ww. cen (netto) doliczyć należy podatek VAT w wysokości 8 %.
Stawki opłat abonamentowych proponuje się pozostawić na obecnym poziomie.
Zaproponowane stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych
przychodów zapewniających „Wodociągom Kościańskim” Sp. z o.o. możliwość realizacji
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koniecznych inwestycji modernizacyjno-rozwojowych ujętych w Wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2016.
Wartość przewidywanych do realizacji w 2015 r. inwestycji w zakresie ujmowania
i uzdatniania wody, sieci wod-kan oraz oczyszczania ścieków szacuje się na 3.071.000,00 zł.
Największą pozycję inwestycyjną stanowi realizowana etapowo budowa budynku odwadniania
i zagęszczania osadów ściekowych na którą w 2015 r. przewidziano 1.500.000 zł.
Na wzrost stawek opłat, zawartych w taryfach, wpływają przede wszystkim:
- koszty amortyzacji inwestycji wykonanych w poprzednich latach,
- remonty budynków i urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków,
- wprowadzenie opłat za zajęcie pasa drogowego na rzecz zarządcy drogi w związku
z naprawą
przyłączy i sieci wod. – kan. w drogach powiatowych,
- wzrost kosztów związanych z opłatami środowiskowymi,
- wzrost kosztów zagospodarowania osadów ściekowych,
- wzrost kosztów energii,
- inflacja.
Proponowane na rok 2015 taryfy umożliwią Spółce Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
pozyskanie środków na realizację zaplanowanych i awaryjnych prac eksploatacyjnych urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych

oraz

optymalny

wzrost

poziomu

świadczonych

usług

wodociągowo - kanalizacyjnych.
III. STAN PRAWNY
Podstawę do podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art.24.ust. 1 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego w trybie art. 24 ust.4 ustawy
wskazuje, że taryfy opracowane zostały zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, a wykazane
we wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie i odniesienie w prowadzonej przez Spółkę
ewidencji księgowej.
Z powyższych względów uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym kształcie.
IV. SKUTKI FINANSOWE
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Planuje się, że zmiana taryf za dostawę wody i odbiór ścieków spowoduje wzrost przychodów
„Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. o kwotę 406.300,00 zł.
Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
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