Uchwała Nr ..................
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia ............................
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się ustalone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Kaliszu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie miasta Kalisza.
2. Taryfy, o których mowa w ust. 1 stanową załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Taryfy obowiązują w okresie od dnia 1 maja 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2009 r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr .............
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia ………………...
Taryfa
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
ZESTAWIENIE
CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH
1. Dostarczanie wody cena za 1 m³
–

2,10 zł + VAT

–

dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych na cele gospodarstw
domowych oraz dla instytucji
dla zakładów przemysłowych

–

dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

2,13 zł + VAT

2,15 zł + VAT

2. Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę miesięcznie
a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

8,35 zł + VAT

b) w rozliczeniach o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej
c) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku
wielolokalowym
d) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody

5,23 zł + VAT
5,23 zł + VAT
5,84 zł + VAT

3. Odprowadzanie ścieków cena za 1 m³
– dla zakładów przemysłowych

5,17 zł + VAT

– dla pozostałych odbiorców usługi

5,02 zł + VAT

4. Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę miesięcznie
a) w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na
5,30 zł + VAT
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami
wodomierza głównego
b) w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na
8,02 zł + VAT
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
c) w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie
10,53 zł + VAT
ze wskazaniami urządzenia pomiarowego lub wodomierza na
ujęciu własnym
5. Stawki opłaty za przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzenia ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m³
– za każde kolejne 10% powyżej dopuszczalnego wskaźnika
0,10 zł + VAT
zanieczyszczeń, za każdy wskaźnik
– za przekroczenie o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu,
4,00 zł + VAT
za każdy stopień pH
6. Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących
w posiadaniu przedsiębiorstwa
– za przyłącze wodociągowe
85,00 zł + VAT
–

za przyłącze kanalizacyjne

85,00 zł + VAT

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości
określonej odrębnymi przepisami.
Warunki stosowania cen i stawek opłat wynikają z zakresu świadczenia usług określonych w umowie
z klientami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu.

Uzasadnienie
do uchwały Nr .............
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia …………………
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu dnia 19.02.2008 r.
przedłożyło Prezydentowi Miasta Kalisza wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza na okres
od dnia 01.05.2008 roku do dnia 30.04.2009 roku.
Taryfy opracowywane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 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). Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określa się na podstawie
niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Do obowiązków Prezydenta należy sprawdzenie, czy taryfy i załączony do wniosku
taryfowego wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, zostały opracowane
zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia. Prezydent weryfikuje, ustalane na
podstawie ewidencji księgowej koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione
w poprzednim roku obrachunkowym, pod względem celowości ich ponoszenia. Uwzględnia
przy tym planowane zmiany tych kosztów w okresie obowiązywania taryf. Ponadto Prezydent
sprawdza, czy plany o których wcześniej wspomniano, są zgodne z kierunkami rozwoju
gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta oraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i ustaleniami
zezwolenia.
Po przeanalizowaniu przedłożonego przez Przedsiębiorstwo wniosku stwierdzam, iż spełnia
on wymogi formalne określone w ustawie oraz rozporządzeniu i zawiera wszelkie niezbędne
dane jakie Przedsiębiorstwo winno uzasadniając proponowane taryfy przedstawić.
Załączony do wniosku „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2008-2010” został opracowany przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu zgodnie z przepisami ustawy. Został
on uchwalony przez Radę Miejską Kalisza uchwałą Nr XVIII/274/2007 z dnia 27 grudnia
2007 r. Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.
Przedstawione we wniosku ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki uległy
niewielkiej zmianie w stosunku do cen zaproponowanych przez Przedsiębiorstwo w roku
poprzednim. Opłaty za dostarczanie wody dla I grupy taryfowej tj. dla odbiorców

indywidualnych i zbiorowych na cele gospodarstw domowych oraz dla instytucji wzrosła z
2,00 zł do 2,10 zł za m3 (5%). Cena za dostarczanie wody dla II grupy taryfowej tj. dla
zakładów przemysłowych wzrosła z 2,05 zł do 2,15 zł za m3 (4,88%). Cena za dostarczanie
wody dla III grupy taryfowej tj. dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego wzrosła z
2,03 zł do 2,13 zł za m3 (4,93%).
Kalkulując niezbędne przychody związane z realizacją usług w zakresie zaopatrzenia w wodę
przyjęto wzrost niezbędnych przychodów przypisanych zaopatrzeniu w wodę (około 6%).
Zmiany składników kosztów rodzajowych nie są większe niż 0,03 zł/m3. W kwocie globalnej
podwyżki 0,13 zł/m3, niemal połowa (0,06 zł/m3) to podwyżka w wyniku włączenia do
eksploatacji nowych urządzeń (amortyzacja), podwyżki kosztów energii i podatku, których
wysokość w małym stopniu zależy od Przedsiębiorstwa.
Ceny za odprowadzanie ścieków oraz pozostałe stawki opłat określane w taryfach nie uległy
zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Na okres obowiązywania taryf od 01.05.2007 r.
do 30.04.2008 r. Rada Miejska Kalisza, w oparciu o art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, uchwaliła dopłaty w kwocie 0,39
zł/m3 do grupy pozostałych odbiorców usług kanalizacyjnych w celu obniżenia wzrostu ceny
odbioru ścieków dla tej grupy. Ponieważ na okres od 01.05.2008 r. do 30.04.2009 r. nie
przewiduje się dopłat do tary, mimo że ceny odprowadzania ścieków, nie ulegają zmianie,
faktycznie cena usługi odprowadzania ścieków dla grupy pozostałych odbiorców usług
kanalizacyjnych, obejmującej gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje,
wzrośnie o 0,39 zł/m3 brutto tj. o 7,83%.
W wyniku analizy Wniosku oraz dodatkowych
Przedsiębiorstwo ustalono, że przyjęte w kalkulacji taryf:
−

−
−
−

danych,

udostępnionych

przez

wskaźnik wzrostu – stosunek, stanowiących składniki niezbędnych przychodów, kosztów
wynagrodzeń i pochodnych w roku obowiązywania taryf, do podobnych kosztów w roku
obrachunkowym, dla usług w zakresie zaopatrzenia w wodę wynosi 1,06;
wskaźnik wzrostu kosztów materiałów i usług transportowych, dla usług w zakresie
zaopatrzenia w wodę, nie jest większy od 1,03;
wskaźnik wzrostu kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla usług w zakresie
odprowadzania ścieków, wynosi 1,06;
wskaźnik wzrostu kosztów materiałów i usług transportowych dla usług zakresie
odprowadzania ścieków nie jest większy od 1,025.

Biorąc pod uwagę dokładność szacowania nakładów oraz ograniczenia dotyczące wzrostu
tych kosztów, określone przepisami ustawy, należy uznać że poziom wzrostu kosztów:
wynagrodzeń z pochodnymi, materiałów i usług transportowych, proponowany we wniosku
taryfowym mieści się w limitach określonych w przepisach ustawy.
W związku z powyższym przedkładam do zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza według propozycji
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., uznając tym samym poprawność
i zasadność dokonanych przez Spółkę wyliczeń.

