PROJEKT
UCHWAŁA NR XV.189.2012
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 3 sierpnia 2012r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków na terenie miasta i gminy Biała
Na podstawie art.24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz.858, zm. z 2007r., Nr 147,
poz.1033, z 2009r., Nr 18, poz.97, z 2010, Nr 47, poz.278, Nr 238, poz.1578) Rada Miejska w
Białej uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie z wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie miasta i gminy Biała na okres od 01.09.2012r. do 31.08.2013r., zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Obowiązek wprowadzania taryf wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku, o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Z 2006r., Nr 123, poz.858 z
późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r., w sprawie
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Z 2006r., Nr 127, poz.886 z
późn.zm.).
W dniu 22 czerwca 2012 roku, Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o. ul. Prudnicka 43,
złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Wniosek został złożony w terminie, zgodnie z art. 24 pkt. 2 ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wraz z wszystkimi
wymaganymi załącznikami. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2012 – 2012, stanowiący załącznik do wniosku, nie uległ zmianie i jest
nadal obowiązującym dokumentem, zgodnie z Uchwałą Nr IV.82.2011 Rady Miejskiej w Białej z
dnia 4 sierpnia 2011 r.
Wraz z wnioskiem przedstawiono szczegółową kalkulację cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie miasta i Gminy Biała na okres od 1
września 2012 do 31 sierpnia 2013 r. W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów związanych
ze świadczeniem w/w usług oraz planowanych wydatków inwestycyjnych, określonych w planie
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które to czynniki mają
bezpośredni wpływ na ceny dostarczanej wody i odprowadzanie ścieków, Burmistrz Białej
wnioskuje o zatwierdzenie proponowanych stawek oraz opłatę abonamentową na lata 2012-2013.
W porównaniu do taryf obowiązujących w poprzednim okresie tj. od września 2011r. do 31
sierpnia 2012r., wzrost poszczególnych opłat jest następujący:
za dostarczaną wodę wzrost opłaty za m³ wynosi 5,99 %,
za odprowadzane ścieki wzrost opłaty za m³ wynosi 3,05%,
stawka opłaty abonamentowej pozostała bez zmian.
Proponowane ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców z miasta i gminy Biała.
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę o
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, proponowana taryfa obejmuje cenę za wodę zużytą do
zasilania publicznych fontann i na cele p-pożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów
zielonych.

Sporządziła:
A. Sokołowska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Biała 11-07-2012r.

Załącznik
do Uchwały Nr …...........
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 3 sierpnia 2012r.

1. Informacje ogólne.
Niniejsze taryfy stanowa zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Biała na okres 12 miesięcy od
01.09.2012 r. do 31.08.2013 r.
Taryfy określają także warunki ich stosowania. Opracowane zostały na podstawie zasad
określonych w art. 20-23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) zwanej dalej ustawą
oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy – Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.
U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886)
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o. z
wyłączeniem dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych
2. Rodzaje prowadzonej działalności
Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego
Decyzją Zarządu Miejskiego w Białej NR IK-7050/02 z dnia 24.07.2002 r.
Przedmiotem działania Spółki – w zakresie objętym ustawą – stanowi min. produkcja i dostawa
wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa w formie własności
wniesionej poprzez aport, jak również środki trwałe przekazane w nieodpłatne użytkowanie.
Spółka prowadzi również działalność w zakresie transportu i oczyszczania nieczystości płynnych
dowożonych beczkami asenizacyjnymi. Koszty tej działalności nie obciążają zbiorowego
odprowadzania ścieków.
3. Rodzaj i struktura taryfy.

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:
- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania
zanieczyszczenia ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich
dotyczących.
Uwzględniając powyższe, w zakresie:
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono taryfę jednolitą wieloczłonową,
- zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono taryfę jednolitą wieloczłonową.
Istotnym elementem ustawy jest możliwość stosowania różnych struktur taryfowych. Taryfy
wieloczłonowe w większym stopniu spełniają w/w postulaty niż taryfy jednoczłonowe. Decydują
o tym również uwarunkowania ekonomiczne – zastosowanie opłaty stałej zapewnia większą
stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Należy przy tym pamiętać, że ok. 80 %
kosztów ogółem przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych to koszty stałe i półstałe .
Oznacza to, że nawet jeżeli w Spółce nie występuje sprzedaż i nie ma związanych z tym
przychodów ( ograniczania spożycia w gospodarstwach domowych, zmniejszająca się liczbą
odbiorców przemysłowych), Spółka ponosi znaczne koszty związane z tym, że w każdej chwili
jest ona w stanie dostarczyć wodę w te rejony i odprowadzić ścieki z miejsc, gdzie obecnie są jej
urządzenia. Dlatego też wobec powyżej przedstawionych argumentów Spółka we wniosku
taryfowym wprowadziła opłatę stałą za korzystanie z urządzeń wodociągowych.
4. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług winna obejmować odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, sposobu korzystania z urządzeń wodociągowokanalizacyjnych, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając
powyższe, w Spółce nie dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy.
Do podstawowej taryfowej grupy odbiorców usług zalicza się:
- Gospodarstwa domowe, tj. odbiorców, dla których dostarczana woda przeznaczona jest do
spożycia przez ludzi,
- Pozostali odbiorcy, tj. odbiorcy, dla których dostarczana woda przeznaczona jest na cele
technologiczne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także gdy dostarczana woda
przeznaczona jest do spożycia przez ludzi i na cele socjalno-bytowe. Do tych odbiorców usług
zalicza się podmioty gospodarcze o profilu produkcji przemysłowej, budowlanej, rolniczej w tym
specjalnych działów produkcji rolnej, produkcji żywności, gastronomii, przetwórstwa, itp. a także
instytucje administracji publicznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, organizacje społeczne i
polityczne, placówki: oświatowe, kulturalne, wychowawcze, kultury fizycznej, wypoczynku i
rekreacji, podmioty świadczące usługi, placówki handlowe itp. Odbiorcy zakupujący wodę na
w/w potrzeby rozliczani są za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wodomierz główny.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i
zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe
oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Niniejszym Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o. wnioskuje o ustalenie następującej
struktury taryfowej i wysokości opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłaty stałej w następujący
sposób ( złotych netto):
Nazwa

Rok 2011/2012
Opłaty obowiązujące
3,01 zł/m3
5,91 zł/m3
5,29 zł/odb./m-c

Rok 2012/2013
Opłaty wnioskowane
3,19 zł/m3
6,09 zł/m3
5,29 zł/odb./m-c

Woda
Ścieki:
Stawka opłaty abonamentowej
(za wodę
Określona powyżej stała opłata abonamentowa na 2012/2013 r., zgodnie z par. 13 ust. 3 i 4
rozporządzenia, pokrywa:
- koszty gotowości w kwocie 175.649 zł. (maks. 15% kosztów ogółem), - pokrywane przez
odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego,
Stała opłata abonamentowa jest stosowana zarówno dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego, a także odbiorców
rozliczanych wg. przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt) .

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i
urządzenia pomiarowe.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 niniejszego wniosku
taryfowego, na podstawie określonych w taryfie cen oraz ilości dostarczanej wody i
odprowadzonych ścieków.
Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego. W przypadku
budynków wielorodzinnych rozliczenie następuje z właścicielem wodomierza głównego lub
zarządcy budynku na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku braku
wodomierza głównego ilość zużytej wody określa się na podstawie norm zużycia wody
określonych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed
stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego
zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia
wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
Ilości odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilość dostarczanej wody przez Spółkę z
uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń
prezentuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków , obowiązujący na terenie
działania Spółki.
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest przez
Spółkę dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i
techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody i ilości ścieków uzasadnia taryfa
obejmująca cenę za każdy m3.
Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków jest:
- pobór i uzdatnianie wody,
- rozprowadzanie wody,
- odprowadzanie ścieków,
- oczyszczanie ścieków.
Woda i ścieki poddawane są tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców
usług. Dotyczy to zarówno budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych jak i budynków
użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i innych odbiorców.
W zakresie dostawy wody, jak i odprowadzania ścieków Spółka ponosi koszty stałe obsługi
swoich klientów, co uzasadnia wprowadzenie stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi
niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał
wodę czy odprowadzał ścieki.
7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
W zakresie jakości świadczonych usług Spółka Wodociągi i Kanalizacja realizuje zadania
określone w :
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie działania
spółki
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych oraz,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych
i organoleptycznych. Na wszystkich stacjach wodociągowych przeprowadzane są co miesięczne
kontrole jakości wody. W razie stwierdzenia jakichkolwiek odstępstw od norm następuje
natychmiastowa reakcja w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
8. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf.
8. 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia
ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając
na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także
optymalizację kosztów.
Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków jest:
- pobór i uzdatnianie wody,
- rozprowadzanie wody,
- odprowadzanie ścieków,

- oczyszczanie ścieków.
8. 2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.
Celem Spółki jest poprawa jakości usług, pozwalająca na niezwłoczne reagowanie i likwidację
zakłóceń procesów produkcyjnych, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.
Ponadto, Spółka planuje realizację przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody, które będą
polegać na ograniczaniu strat wody w sieci poprzez:
- bieżące remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- wymianę przestarzałej armatury na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- czyszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

