UCHWAŁA NR XV/127/2012
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art. 24 ust.1 i 6 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.1) ) oraz art. 219
ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.2) ) Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdzić taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
przedstawione przez Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, które stanowią załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się dopłatę do 1 m3ścieków wprowadzonych do urządzeń komunalnych na terenie
miejskim i wiejskim Gminy Janowiec Wielkopolski z gospodarstw domowych, placówek użyteczności
publicznej,
podmiotów
gospodarczych
nie
prowadzących
działalności
przemysłowej
w wysokości 0,50 zł netto .
2. Kwota dopłaty wynikająca z ust.1 przekazywana będzie Zakładowi Usług Miejskich w Janowcu
Wielkopolskim na pokrycie kosztów oczyszczania 1 m3 ścieków do wysokości wynikającej
z przedłożonej kalkulacji.
§ 3. Traci moc uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 maja
2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 30 sierpnia 2012 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Ryszard Majchrzak

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147 poz. 1033, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278
i Nr 238 poz. 1578
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020,
Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 i Nr 257 poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183 , Nr 234 poz. 1386, Nr 240
poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707
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Załącznik do Uchwały Nr XV/127/2012
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 11 lipca 2012 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

L.p.

Wyszczególnienie

Cena netto

1.

Cena za m3dostarczanej wody, w rozliczeniach dokonywanych na
podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów
dotyczących
przeciętnych
norm
zużycia.

1,94 zł

Stawka
opłaty
abonamentowej
na
odbiorcę:
a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub
wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
b) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm
zużycia
wody.

1,50 zł

Cena za m3odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość
odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia
pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami
wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm
zużycia
wody.

4,67

2.

3.

Uwaga: Stawki cen i opłat podane są w wartościach netto co oznacza, że na fakturach
wystawianych odbiorcy doliczona będzie obowiązująca w dniu wystawienia faktury stawka
podatku VAT.
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Uzasadnienie
Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim dnia 15.06.2012 roku przedłożył Burmistrzowi
Janowca Wielkopolskiego wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Janowiec Wielkopolski na okres od dnia
30.08.2012 roku do dnia 29.08.2013 roku.
Taryfy opracowywane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123,
poz. 858 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 roku 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), zwanego dalej Rozporządzeniem. 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. Stosownie do przepisów
Ustawy taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Miejskiej. Jeżeli Rada Miejska nie
podejmie uchwały o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o ich
zatwierdzenie, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, taryfy zweryfikowane przez Burmistrza,
wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie.
Po przeanalizowaniu przedłożonego przez Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim
wniosku stwierdzam, iż spełnia on wymogi formalne określone w ustawie oraz rozporządzeniu
i zawiera wszelkie niezbędne dane jakie zakład usług miejskich winien uzasadniając proponowane
taryfy przedstawić.
Przedstawione we wniosku ceny za dostarczoną wodę uległy zmianie w stosunku do cen
zaproponowanych przez Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim w roku poprzednim.
Przewidziana w nowej taryfie cena dostarczania wody do odbiorców indywidualnych i zbiorowych
na cele gospodarstw domowych, instytucji i ppoż. w wysokości 1,94zł/m3 , jest o 0,19zł/m3
(10,86%) wyższa od ceny w taryfie aktualnie obowiązującej. Kalkulowana w nowej taryfie cena
odprowadzania ścieków – 4,67zł/m3 jest o 0,52zł/m3 (12,54%) wyższa od ceny w taryfie aktualnie
obowiązującej. Nowa proponowana cena łączna, za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków –
6,61zł/m3 jest o 0,71zł/m3 wyższa od tej jaka obowiązuje w aktualnej taryfie. Zgodnie
z przedstawionymi danymi przewidziano wzrost kosztów zaopatrzenia w wodę o 10,65%,
natomiast kosztów odprowadzania ścieków o 15,05%.
Przy ustalaniu opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków mających obowiązywać
w okresie 30.08.2012 roku do dnia 29.08.2013 roku wartość kosztów ustalona została na bazie
ostatniego roku obrachunkowego. Koszty wynagrodzeń, pochodnych i koszty eksploatacyjne
prognozuje się zwiększyć o 4,3%, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 roku o średnioroczny wskaźnik cen i towarów
konsumpcyjnych ogółem w 2011 roku w stosunku do 2010 roku. Koszty cen energii zwiększono
o 7,4%. Dla wyliczenia stawki opłaty za pobór wody koszty materiałów i usług remontowych
utrzymano a podobnym poziomie, jak w roku 2011 w celu prawidłowej eksploatacji ujęć wody.
Dla ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków prognozuje się przyjąć koszty na bazie roku 2011
zwiększone o 4,3% zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W pozycji
energia elektryczna wzrost o 7,4%. Zwiększono koszty na wodzie i ściekach w związku
z obowiązkiem wykonania analiz monitoringu kontrolnego i przeglądowego oraz analiz ścieków
surowych i oczyszczonych, jak również badań osadów ściekowych i wód popłucznych. W kalkulacji
kosztów ścieków zwiększono w pozycji usługi obce koszt odbioru, transportu i zagospodarowania
poprzez odzysk lub unieszkodliwianie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu
oczyszczalni. Przyjęte w kalkulacji niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej za
utrzymanie w gotowości urządzeń wyniosły: 36.000zł, tj. 4,3% kosztów eksploatacji utrzymania
związanych z zaopatrzeniem w wodę. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, przychody te nie
powinny być większe od 15% kosztów eksploatacji i utrzymania. Ustalając wartość stawki opłaty
abonamentowej, za gotowość do świadczenia usług, nie przekroczono limitu przychodów
planowanych z tytułu pobierania tej opłaty.
Przedłożony przez Zakład Usług Miejskich wniosek, wraz z dostarczonymi dodatkowymi
informacjami spełnia wymogi formalne określone w ustawie i rozporządzeniu i zawiera dane, jakie
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Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim winien przedkładać wnioskując o zatwierdzenie
taryf oraz wymagane załączniki.
W związku z powyższym przedkładam do zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Janowiec Wielkopolski według
propozycji zakładu usług miejskich, uznając tym samym poprawność i zasadność dokonanych
przez zakład wyliczeń.
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