UCHWAŁA NR 267/XXVIII/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 24 ust. 1 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. ) Rada Miejska w Śremie uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, opracowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o., obowiązującą na obszarze gminy Śrem
w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. stanowiącą załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Załącznik do uchwały nr 267/XXVIII/2012
Rady Miejskiej w Śrem
z dnia 22 listopada 2012 r.

Taryfa
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Zestawienie
cen i stawek opłat abonamentowych

Taryfa za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. składa się z:
1) Ceny za 1 m3 dostarczanej wody i wynosi 3,17 zł + 8% podatku VAT,
2) Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza głównego, która zależna jest od natężenia
przepływu na danym ujęciu wody i wynosi:
a) Dla ujęć o niskim natężeniu przepływu wody – co odpowiada
przepływowi nominalnemu do 3,00 m3/h – 2,07 zł/odbiorcę/miesiąc +
8%podatku VAT
b) Dla ujęć o średnim natężeniu przepływu wody – co odpowiada
przepływowi nominalnemu od 3,5 m3/h do 10,00 m3/h –
6,41zł/odbiorcę/miesiąc + 8% podatku VAT
a) Dla ujęć o dużym natężeniu przepływu wody – co odpowiada
przepływowi
nominalnemu
powyżej
16,00
m3/h
–
39,75zł/odbiorcę/miesiąc + 8% podatku VAT
3) Ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków i wynosi 5,44 zł + 8% podatku
VAT,
4) Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach za ilość
odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody
określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, która
zależna jest od natężenia przepływu na danym przyłączu kanalizacyjnym
i wynosi:
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a) dla przyłącza o niskim natężeniu przepływu ścieków – co odpowiada
co odpowiada przepływowi nominalnemu do 3,00 m3/h - 3,43
zł/odbiorcę/miesiąc + 8% podatku VAT
b) dla przyłącza o średnim natężeniu przepływu ścieków – co odpowiada
przepływowi nominalnemu od 3,5 m3/h do 10,00 m3/h - 10,58
zł/odbiorcę/miesiąc + 8% podatku VAT
c) dla przyłącza o niskim natężeniu przepływu ścieków – co odpowiada
przepływowi nominalnemu powyżej 16,00 m3/h – 65,76
zł/odbiorcę/miesiąc + 8% podatku VAT
5) Stawki opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą
z lokalu w budynku wielolokalowym wynosi 3,00 zł od odbiorców
określonych w art. 6 ust. 6 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
6) Stawki opłat za podłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych,
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów
przeprowadzania prób technicznych przyłączy wybudowanych przez
odbiorcę przez odbiorcę usług i wynosi:
a) dla przyłącza wodociągowego 150,00 zł + 23% podatku VAT
b) dla przyłącza kanalizacyjnego 160,00 zł + 23% podatku VAT

Warunki stosowania cen i opłat wynikają z zakresu świadczenia usług.
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 267/XXVIII/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Zgodnie z art. 24 ust. 1 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.) – zwana dalej Ustawą – taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków podlegają
zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.
Wniosek o zmianę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków został przedłożony w terminie
określonym art. 24 ust. 1 Ustawy i pozytywnie zweryfikowany pod względem
zgodności sporządzania taryfy z przepisami, przez Burmistrza Śremu.
Taryfa została opracowana na podstawie 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 odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 127, poz.886).
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.
świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w zakresie zgodnym z treścią § 5 Aktu
Założycielskiego Spółki z o.o. oraz decyzji Zarządu Miejskiego z dnia
24 maja 2002 r. zezwalającego na prowadzenie działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest pobór,
uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odbiór, odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków. Działalność w powyższym zakresie Spółka prowadzi
w oparciu o własną infrastrukturę na terenie miasta i gminy Śrem oraz
w niewielkim zakresie na terenach gmin ościennych.
Przedsiębiorstwo świadczy usługi według standardów i norm
określonych przepisami prawa, a w szczególności według aktualnego
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do picia przez ludzi oraz w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach zostały skalkulowane na
podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
w roku obowiązywania taryfy. Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia
ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług a zarazem
—————————————————————————————————————————————————
Id: 02018789-B97E-424B-9A1E-FD33B9F36DF0. Podpisany
Strona 1

bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki. Niezbędne przychody
zaplanowane zostały na poziomie planowanych kosztów bez pozycji „marża
zysku”.
Proponowana taryfa określająca cenę wody i ścieków oraz opłaty
abonamentowe spowoduje dalszą poprawę jakości i świadczonych usług.
Taryfa zakłada wzrost cen i opłat w wysokości :
1. 2,92 %,za 1 m3 dostarczonej wody,
2. 6,04 % za 1 m3 odprowadzonych ścieków,
3. Od 2,48 % do 2,56 % opłat abonamentowych w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę,
4. Od 2,62 % do 2,69 % opłat abonamentowych w zakresie zbiorowego
odprowadzenia ścieków,
5. 20 % za odczyt i rozliczenie wodomierza lokalowego w budynkach
wielolokalowych,
6. wysokość opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, wynikająca
z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłączy wybudowanych
przez odbiorcę usług zostają na dotychczasowym poziomie.
Zaproponowana taryfa ma za zadanie uzyskanie niezbędnych
przychodów zapewniających przedsiębiorstwu samofinansowanie się
działalności przedsiębiorstwa i eliminację subsydiowania skośnego oraz
możliwość realizacji koniecznych inwestycji modernizacyjno – rozwojowych
i ochrony środowiska, określonych w Wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012 2014, który obejmuje program sanitacji gminy Śrem. Program ten zakłada
całkowite skanalizowanie obszaru gminy.
W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska

—————————————————————————————————————————————————
Id: 02018789-B97E-424B-9A1E-FD33B9F36DF0. Podpisany
Strona 2

