UCHWAŁA NR XXIII/182/2016
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na rok 2017
Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 24, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015
poz.139 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r. opracowane przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Dzierzgoniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Gminy Dzierzgoń.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Dzierzgoniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 4. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ogłasza taryfy w miejscowej prasie i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w terminie
do 7 dni od daty podjęcia niniejszej Uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 rok.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Przybysz

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.
tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 poz.1893, Dz.U. z 2016 poz.1250.
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/182/2016
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 23 listopada 2016 r.
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W DZIERZGONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
82-440 DZIERZGOŃ UL SŁOWACKIEGO 24
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
Spis treści:
1. Rodzaj prowadzonej działalności
2. Rodzaje i struktura taryfy
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
4.1.Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
4.2.Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki
4.3.Stawka opłat ryczałtowych za wodę w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym na 1 osobę w
lokalach nieopomiarowanych
4.4.Stawka opłat ryczałtowych za ścieki w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym na
1 osobę w lokalach nieopomiarowanych
4.5.Stawki opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych .
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
1. Rodzaj prowadzonej działalności
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu sp. z o.o. prowadzi
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Dzierzgonia Nr TI-8030/2002 z dnia 22
listopada 2002 r.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:
1/ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody
usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych
2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków
dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń
kanalizacyjnych.
3/ oraz inne rodzaje działalności zawarte w statucie spółki.
2. Rodzaje i struktura taryfy:
Przedsiębiorstwo przedkłada taryfę jednolitą jednoczłonową.
Taryfa zawiera jednakowe dla jednej grupy odbiorców ceny opłat za wodę i ścieki.
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3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone
usługi.
Uwzględniając brak zróżnicowania zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposób
korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, nie dokonano podziału odbiorców usług na
taryfowe grupy odbiorców usług, wyłoniono jedną grupę odbiorców:
L.p.
0
1.

Taryfowa grupa
odbiorców usług
1
Zaopatrzenie w wodę
Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

1.

2.

Odprowadzanie ścieków
Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

1.

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
2
-·Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i
wielorodzinnych
-·Właściciele i zarządcy budynków
-·Wspólnoty mieszkaniowe
-·Odbiorcy wody nie wymienieni w punkcie 1
oraz gmina m.in. za pobraną wodę na cele :
przeciwpożarowe,
zasilania publicznych fontann,
zraszania publicznych ulic
i publicznych terenów zielonych.
-·Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i
wielorodzinnych
-·Właściciele i zarządcy budynków
-·Wspólnoty mieszkaniowe
-·Odbiorcy wody nie wymienieni w punkcie 1 oraz gmina

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług bez względu od ich zaklasyfikowanie do odpowiednich grup
taryfowych obowiązują jednakowe ceny oraz zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody,
W rozliczeniach za odebrane ścieki:
1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków,
Do cen i stawek opłat (netto ), zgodnie z § 2 pkt. 9 do 10 Rozporządzenia dolicza się podatek od
towarów i usług ( VAT ) w wysokości 8 % wprowadzony odrębnymi przepisami.
4.1. Wysokość cen za dostarczoną wodę:
L.p
0
1

Cena/ stawka opłaty

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

1
Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

netto

z podatkiem
VAT 8%

Jednostka
miary

2

3

4

5

cena za dostarczoną wodę

4,39

4,74

zł/m³

4.2. Wysokość cen za odprowadzania ścieków
L.p

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie
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0

1
Gospodarstwa
domowe
i pozostali odbiorcy

1

2
cena za odprowadzone
ścieki

netto

z podatkiem
VAT 8%

3

4

5

5,87

6,34

zł/m³

4.3. Stawka opłat ryczałtowych za wodę w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym osobę w
lokalach nieopomiarowanych.

L.p
0

Taryfowa
grupa
odbiorców
odbiorców
1
Gospodarstwa
domowe
i pozostali
odbiorcy

1

Wyposażenie mieszkania w
instalację

Przeciętna
norma
zużycia
m3/1 osobę

netto

z Vat 8%

3

4

5

0,9

3,95

4,27

1,8

7,90

8,53

2,7

11,85

12,80

3,0

13,17

14,22

2
1. Wodociąg bez ubikacji i
łazienki, pobór wody ze zdroju
podwórzowego lub ulicznego
2.Wodociąg,
ubikacja bez łazienki
3.Wodociąg, zlew kuchenny,
wc, brak łazienki i ciepłej wody
4. Wodociąg , ubikacja ,
łazienka, lokalne źródło ciepłej
wody (piecyk węglowy,
gazowy- gaz z butli,
elektryczny bojler)

Cena w zł

4.4. Stawka opłat ryczałtowych za ścieki w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym na
osobę

1

w lokalach nieopomiarowanych
L.p
0

1

Taryfowa
grupa
odbiorców
1
Gospodarstwa
domowe
i pozostali odbiorcy

Wyposażenie
mieszkania w
instalację
2
1.Wodociąg bez
ubikacji i łazienki,
pobór wody ze
zdroju
podwórzowego lub
ulicznego
2.Wodociąg,
ubikacja bez
łazienki
3.Wodociąg, zlew
kuchenny, wc, brak
łazienki i ciepłej
wody
4.Wodociąg ,
ubikacja , łazienka,
lokalne źródło
ciepłej wody(piecyk
węglowy, gazowygaz z butli,
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Przeciętna
norma zużycia
m3/1 osobę

Cena w zł

3

netto
4

z Vat 8%
(Brutto/
5
zvVVVAT VAT

-

-

-

1,8

10,57

11,41

2,7

15,85

17,12

3,0

17,61

19,02
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elektryczny bojler)
4.5 Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych.
Grupa I
Lp

0
1
2
3

4
5
6

Rodzaj
substancji
1
Stężenie BZT5
[mgO2 /dm3]
Stężenie ChZT
Cr [mgO2 /dm3]
Stężenie
Zawiesiny
ogólna.
[mg/dm3]
Stężenie Azot
amonowy
(mgN NH4/dm3
Fosfor ogólny
(mg P/dm3)
Chlorki
(mgCL/dm3)

Zakres
wskaźników
zanieczyszczeń
i ich
dopuszczalne
wartości

Grupa II

Grupa III

Stawka
opłaty
dodatkowej
zł/m3

Zakres
wskaźników
zanieczyszczeń
i ich
dopuszczalne
wartości

Zakres
wskaźników
zanieczyszczeń
i ich
dopuszczalne
wartości

Stawka
opłaty
dodatkowej
zł/m3

2

3

6

7

250 -900

17,61

901-2400

29,35

1201-1800

17,61

1801-4800

29,35

350 -750

17,61

751-2000

29,35

Powyżej
2000,1

5,87

101-240

17,61

241-480

29,35

Powyżej
480,1

5,87

24,6-45

17,61

45,1-55

29,35

1001-1500

17,61

1501-2000

29,35

4
Powyżej
2400,1
Powyżej
4800,1

Powyżej
55,1
Powyżej
2000,1

Stawka
opłaty
dodatkowej
zł/m3

5
5,87
5,87

5,87
5,87

Do stawki opłaty dodatkowej dolicza się podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki.
Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe
5.1.Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone
są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest w
okresach obrachunkowych: tj: od 1 m-ca do 3 miesięcy za każdy okres w którym były świadczone
usługi.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w
terminach określonych w umowie.
Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza
głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą
dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie
wskazań tych urządzeń.
Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny
koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i
dodatkowego.
W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w
oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w
takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania
ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami
dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
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W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem
niesprawności działania 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 nieprawidłowego działania wodomierza.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
W taryfie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodnie
z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzeniem
Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków a
także w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Rejonowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu sp. z o.o. uchwalonym przez Radę
Miejską w Dzierzgoniu Uchwałą Nr XXXI/271/05 z dnia 8 grudnia 2005 r.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2015 poz. 139 ), zwanej dalej ustawą, Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dnia 21 października 2016 r. złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.
Wniosek dotyczący taryf na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., na
terenie gminy Dzierzgoń złożony został w wymaganym terminie.
W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust 5 ustawy, na
podstawie dostarczonej dokumentacji Pani Burmistrz Dzierzgonia ustaliła, że Przedsiębiorstwo
opracowało taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art.23 ustawy oraz przepisami
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 ( z. U. z 2006 Nr 127, poz. 886) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1301) zmieniającego powyższe
rozporządzenie.
W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z ww. przepisami ceny wynikające z rodzajów
prowadzonej działalności a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w
przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.
Ceny
określone przez Przedsiębiorstwo w taryfach zostały skalkulowane na podstawie
niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy:
-kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków,
-planowanych wydatków inwestycyjnych, określonych w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr
V/34/2015
z dnia 26 marca 2015 r.
-należności nieregularnych ustalanych na podstawie odpisów aktualizujących te należności /wg
ustawy o rachunkowości/.
-marży zysku w wysokości 1%
Po dokonaniu weryfikacji ponoszonych i planowanych
przez przedsiębiorstwo kosztów
wymienionych w tabelach od A do H będących załącznikami do wniosku o zatwierdzenie taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017 rok nie wniesiono
uwag pod względem celowości ich ponoszenia.
W przedsiębiorstwie w dalszym ciągu tak jak w latach ubiegłych, występuje jednolita taryfa dla
wszystkich grup odbiorców, gdyż wszyscy odbiorcy wody cechują się podobnymi parametrami
korzystania z usług i jakość dostarczanych ścieków nie wykazuje zasadniczego zróżnicowania w
zależności od ich pochodzenia.
Ustalono, że w przedsiębiorstwie w roku 2017 funkcjonować będzie tak jak w latach poprzednich
taryfa jednoczłonowa /§ 14 rozporządzenia /. Przedsiębiorstwo postanowiło, że nie wprowadza się
opłaty abonamentowej ze względu na to, że skutki jej wprowadzenia spowodują największe
obciążenie finansowe odbiorców zużywających niewielkie ilości wody /najuboższych/.
- Zastosowana następujące wskaźniki wzrostu kosztów:
1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3 %
Wskaźnik ten wykorzystano
obowiązywania taryf.

do

obliczenia

wysokości

kosztów

wynagrodzeń

w

roku

W związku z przejściem na emeryturę 2 pracowników spółki w roku 2017 , w wydatkach na
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wynagrodzenia zaplanowano odprawy emerytalne.
2.Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu - 1,6%
Wskaźnik ten wykorzystano do obliczenia
transportowych roku obowiązywania taryf.

wysokości

kosztów

materiałów

oraz

usług

1.Amortyzacja wyliczona została wg planu amortyzacji i przewidywanych zwiększeń majątku
trwałego. Wzrost amortyzacji w stosunku do poprzedniego roku taryfowego wynika z realizacji
inwestycji wykonywanych przez spółkę.
2.Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowano zgodnie z obowiązującymi
przepisami na dzień złożenia wniosku taryfowego.
3.Narzuty na wynagrodzenia wyliczone zostały zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
wraz z częścią dotyczącą składek ZUS.
4.Remonty przyjęto zgodnie z wnioskami zapotrzebowania spółki określającymi niezbędne
zadania do wykonania w 2017 roku
5.Podatek od nieruchomości wyliczono przy założeniu wzrostu stanu majątkowego zakończonych
inwestycji w zakresie obowiązującym w 2017 r..
Ustalono, że taryfa ma obejmować niezbędne przychody na które składają się :
-planowane koszty eksploatacyjne,
-należności nieregularne ustalone na podstawie odpisów aktualizujących tworzonych wg ustawy
o rachunkowości ,
- zakłada się wliczenie do cen zysku w wysokości 1%.
W okresie obowiązywania nowych taryf plany inwestycyjne RPWiK w Dzierzgoniu przewidują
poniesienie nakładów inwestycyjnych na nowe środki trwałe i modernizację istniejących. Zadania w
tym zakresie przedstawiono w Wieloletnim
Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2019. Nakłady na realizacje tych zadań
przewidziano ze środków własnych.
Burmistrz Dzierzgonia
Elżbieta Domańska
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