Uchwała Nr I / 5 /06
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 27 lutego 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryf dla
odbiorców.
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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128) ) art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808,
z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087)

Rada Gminy w Chodzieży uchwala co następuję:
§ 1. 1. Zatwierdza się wysokość cen i stawek opłat w rozbiciu na grupy taryfowe w
zależności od okresu rozliczeniowego z ustalonymi dopłatami do taryf dla
poszczególnych grup odbiorców w brzmieniu określonym w tabelach Nr I, II i III.
2. Taryfowe ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dotyczą odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych
świadczonych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży na
terenie: gminy Chodzież w części dotyczącej:
1/ dostaw wody – teren gminy bez wsi Rataje
2/ odbioru i oczyszczania ścieków – zlewnia Gminnej Oczyszczalni Ścieków w
Oleśnicy obejmująca obecnie wsie: Oleśnica, Milcz, Nietuszkowo, Kamionka,
Kierzkowice (§ 8 Porozumienia z dnia 30.11.2004 r. zawartego pomiędzy
Gminą Miejską Chodzież a Gminą Chodzież).
TABELA I. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ – MIESIĘCZNY OKRES
ROZLICZENIOWY.
I. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę - miesięczny okres rozliczeniowy
Opłata za
Opłata za
Cena w
Cena w
rozliczenie za rozliczenie za
zł/m3 netto zł/m3 brutto
1 m-c netto
1 m-c brutto
Odbiorcy rozliczani w oparciu o wodomierz główny

Grupa taryfowa

gospodarstwa
domowe
w tym: odbiorca
dopłata gminy

2,43
1,78
0,65

2,60
1,90
0,70

odbiorcy pozostali
2,49
2,66
w tym: odbiorca
1,78
1,90
dopłata gminy
0,71
0,76
Odbiorcy rozliczani w oparciu o tzw. wodomierz podlicznik (dot. lokali
rozliczanych indywidualnie w budynkach wielolokalowych)
gospodarstwa
domowe
2,43
2,60
2,92
3,12
w tym: odbiorca
1,78
1,90
2,92
3,12
dopłata gminy
0,65
0,70
odbiorcy pozostali
w tym: odbiorca
dopłata gminy

2,49
1,78
0,71

2,66
1,90
0,76

2,92
2,92

3,12
3,12

TABELA II. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ DWUMIESIĘCZNY OKRES
ROZLICZENIOWY.
II. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę - dwumiesięczny okres rozliczeniowy
Opłata za
Opłata za
Cena w
Cena w
rozliczenie za rozliczenie za
zł/m3 netto zł/m3 brutto
1 m-c netto
1 m-c brutto
Odbiorcy rozliczani w oparciu o wodomierz główny

Grupa taryfowa

gospodarstwa
domowe
w tym: odbiorca
dopłata gminy

2,43
1,78
0,65

2,60
1,90
0,70

odbiorcy pozostali
2,49
2,66
w tym: odbiorca
1,78
1,90
dopłata gminy
0,71
0,76
Odbiorcy rozliczani w oparciu o tzw. wodomierz podlicznik (dot. lokali
rozliczanych indywidualnie w budynkach wielolokalowych)
gospodarstwa
domowe
2,60
1,46
1,56
2,43
w tym: odbiorca
1,78
1,90
1,46
1,56
dopłata gminy
0,65
0,70
odbiorcy pozostali
w tym: odbiorca
dopłata gminy

2,49
1,78
0,71

2,66
1,90
0,76

1,46
1,46

TABELA III. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – BEZ WZGLĘDU NA OKRES
ROZLICZENIOWY.
III. Odprowadzanie ścieków - bez względu na okres rozliczeniowy
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1,56
1,56

Grupa taryfowa
gospodarstwa
domowe
w tym: odbiorca
dopłata gminy
odbiorcy pozostali
w tym: odbiorca
dopłata gminy

Opłata za
Opłata za
Cena w
Cena w
rozliczenie za rozliczenie za
zł/m3 netto zł/m3 brutto
1 m-c netto
1 m-c brutto
6,12

6,54

2,62
3,50

2,80
3,75

6,12
2,62
3,50

6,54
2,80
3,75

§ 2. Kwoty wynikające z ustalonych dla poszczególnych grup taryfowych dopłat,
stanowiące różnicę pomiędzy ceną wynikającą z taryfy, a ceną określoną dla
poszczególnych odbiorców, zostaną przekazane Miejskim Wodociągom i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Chodzieży na podstawie rozliczenia ilości dostarczonej wody i
odprowadzonych ścieków.
§ 3. Tryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz
wysokości dopłat do taryf dla odbiorców obowiązuje na okres od dnia 1 kwietnia
2006 do 31 marca 2007 roku.
§ 4. Informację dodatkową dotyczącą opracowania taryfy określającej ceny i stawki
opłat zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr I/ 5 /06
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 27 lutego 2006
roku

Informacja dodatkowa dotycząca taryf przedstawionych do
zatwierdzenia
na okres 1.04.2006 r. – 31.03.2007 r.

1. Część ogólna
Niniejsza taryfa opracowana została na podstawie zasad określonych w rozdziale 4
(art. 20 – 23) ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póz. zm.) zwanej dalej
ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 r.
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.
U. Nr 26, poz. 257), zwanego dalej rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dotyczą odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych
świadczonych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży na
terenie: gminy Chodzież w części dotyczącej:
1/ dostaw wody – teren gminy bez wsi Rataje
2/ odbioru i oczyszczania ścieków – zlewnia Gminnej Oczyszczalni Ścieków w
Oleśnicy obejmująca obecnie wsie: Oleśnica, Milcz, Nietuszkowo, Kamionka,
Kierzkowice (§ 8 Porozumienia z dnia 30.11.2004 r. zawartego pomiędzy
Gminą Miejską Chodzież a Gminą Chodzież)
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych
studni i zdrojów ulicznych, wodę do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.
2. Rodzaj prowadzonej działalności
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży prowadzi działalność w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie miasta i gminy Chodzież na podstawie zezwoleń wydanych:
- Decyzją Burmistrza Miasta Chodzież z dnia 12.12.2002 r.
- Decyzjami Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.11.2002 r. i 7.03.2005 r.
Zgodnie z zapisem zezwoleń przedmiotem działania spółki jest:
- ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
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3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz
możliwość wykazania różnic w ponoszonych uzasadnionych kosztach
eksploatacyjnych i kosztach budowy i rozbudowy urządzeń wod-kan dla różnych grup
usługobiorców, dokonano podziału na następujące grupy taryfowe odbiorców usług:
- gospodarstwa domowe
- pozostali odbiorcy
uwzględniając również okres rozliczeniowy i rodzaj wodomierza w oparciu, o który
następuje rozliczenie.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w oparciu
o wodomierz główny obowiązuje taryfa jednoczłonowa tj. cena w złotych za m 3
dostarczonej wody.
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę z odbiorcami rozliczanymi w oparciu o tzw.
wodomierz podlicznik (dot. lokali rozliczanych indywidualnie w budynkach
wielolokalowych, nie dotyczy tzw. podliczników ogrodowych) obowiązuje taryfa
dwuczłonowa składająca się z:
- ceny w złotych za m3 dostarczonej wody,
- stawki opłaty abonamentowej (za rozliczenie) nie zależnej od ilości dostarczonej
wody, płaconej za każdy rozpoczęty miesiąc bez względu na rozmiar dokonanego
poboru wody.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje taryfa jednoczłonowa tj.
cena w złotych za m3 odprowadzanych ścieków.
Wysokość cen i stawek opłat w rozbiciu na grupy taryfowe w zależności od okresu
rozliczeniowego i rodzaju wodomierza zamieszczone są w tabelach I, II i III uchwały.
5. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży na terenie objętym
wnioskiem taryfowym prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o zezwolenia wydane Decyzją
Wójta Gminy Chodzież.
W swojej działalności zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o
jakości zgodnej z obowiązującymi wymaganiami oraz niezawodnego odbioru i
oczyszczania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług,
spełnienie wymagań dot. ochrony środowiska oraz optymalizację poniesionych
kosztów.
Podstawową działalnością MWiK sp. z o.o. w Chodzieży jest:
- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
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Ponadto spółka świadczy usługi dodatkowe głównie w zakresie:
- prac ziemnych,
- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- budowy, modernizacji i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- analiz technicznych.
Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych charakteryzuje się
stałą ilością odbiorców i ustabilizowaną ilością pobieranej wody i odprowadzanych
ścieków
Stałych remontów i modernizacji wymaga sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz
stacje uzdatniania wody szczególnie w Stróżowie i Podaninie. W celu zmniejszenia
kosztów odbioru i oczyszczania ścieków, konieczne jest w najbliższym okresie
podjęcie czynności zmierzających do likwidacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków w
Oleśnicy i włączenie jej zlewni do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec - Łęg.
6. Standardy jakości usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę
W zakresie jakości świadczonych usług Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w
Chodzieży realizuje zadania określone:
- w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na
terenie jego działania,
- w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych
- w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w
sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
- w przepisach prawnych ustalających wymagania dotyczących jakości wody
przeznaczonej do spożycia wody przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych,
fizykochemicznych i organoleptycznych.
Proponowana wysokość taryf przyczyni się do pozyskania środków finansowych w
wysokości zabezpieczającej pokrycie kosztów koniecznych do przeprowadzenia
remontów niezbędnych dla poprawy standardów jakościowych świadczonych usług.
7. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod
alokacji kosztów w porównaniu z kosztami ich wdrożenia.
Dla świadczonych usług podstawowych wyodrębniono grupy taryfowe odbiorców
usług:
- gospodarstwa domowe
- odbiorcy pozostali
uwzględniając również okres rozliczeniowy i rodzaj wodomierza w oparciu, o który
następuje rozliczenie.
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W przypadku zaopatrzenia w wodę istnieją podstawy zróżnicowania kosztów dla w/w
grup odbiorców wynikające z różnic w opłacie ponoszonej za gospodarcze
korzystanie ze środowiska. Stąd cena za m3 wody dla odbiorców pozostałych wyższa
o 6 groszy od ceny m3 wody dla gospodarstw domowych.
Nie ma natomiast uzasadnionych podstaw dla ustalonych grup odbiorców taryfowych
do różnicowania ceny za m3 odbieranych i oczyszczanych ścieków.
Dla rozliczania indywidualnego lokali w budynkach wielolokalowych wprowadzono
zamiast obowiązującej obecnie opłaty rozliczeniowej, opłatę abonamentową
niezależną od ilości pobranej wody czy też odprowadzonych ścieków, płaconą za
każdy rozpoczęty miesiąc bez względu na rozmiar dokonanego poboru wody.
Proponowane na okres 1.04.2006 r. – 31.03.2007 r. taryfy w stosunku do
obowiązujących zmieniają się:
- gospodarstwa domowe
woda
ścieki

-

z 1,78 zł/m3 do 2,43 zł/m3

z 2,62 zł/m3 do 6,12 zł/m3

- odbiorcy pozostali
woda

-

z 1,78 zł/m3 do 2,49 zł/m3

ścieki

-

z 2,62 zł/m3 do 6,12 zł/m3

Na tak dużą zmianę opłat wpływ mają przede wszystkim następujące czynniki:
1/ W kalkulacji poprzednich opłat taryfowych (grudzień 2004 r.) nie uwzględniono
między
innymi takich elementów kosztów, które obecnie ponosi spółka jak:
- podatek od nieruchomości – koszt ponoszony na rzecz gminy Chodzież,
- opłata za dzierżawę części infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej – koszt
ponoszony na rzecz gminy Chodzież,
- amortyzacja.
2/

Zwiększone
nakłady
ponoszone
przez
Spółkę
wynikające
z
przejmowania
i dostosowywania istniejącej infrastruktury wodkan do obowiązujących przepisów
i potrzeb związanych z jakością i
zapewnieniem ciągłości świadczonych usług.

3/ Inflacja oraz wzrost płacy minimalnej, stawek podatków i opłat (w tym z tyt.
gospodarczego korzystania ze środowiska) w porównaniu do roku 2004.
4/ Do kalkulacji wysokości opłat przyjęto – 1 % marżę.
W celu uniknięcia dodatkowego obciążenia odbiorców kosztami wynikającymi ze
zmiany taryf, Radzie Gminy, stosownie do treści art. 24 ust. 6 ustawy przysługuje
prawo ustalenia dopłat do poszczególnych grup odbiorców. Z tego uprawnienia Rada
Gminy skorzystała biorąc pod uwagę dotychczasowy poziom opłat obowiązujący
odbiorców oraz znaczny ich wzrost w obecnej taryfie.
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8. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.
Podstawą ustalenia taryf na okres 1.04.2006-31.03.2007 stanowiły dane ewidencji
księgowej za rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie taryf tj. okres IXII.2005 r.
Do wyliczenia niezbędnych przychodów w okresie obowiązywania nowych taryf
przyjęto następujące zasady:
-wartość amortyzacji przyjęto wg planu amortyzacji,
- podatek od nieruchomości obliczono wg stawek obowiązujących na rok 2006,
- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska obliczono na podstawie
planowanej produkcji wody, zrzutu ścieków oczyszczonych oraz obowiązujących na
rok 2006 stawek opłat,
-dzierżawę wyliczono wg stawek obowiązujących na rok 2006 r.,
-wartość funduszu wynagrodzeń zwiększono o wskaźnik inflacji 1,5 %,
-pozostałe koszty osobowe zwiększono o wskaźnik inflacji 1,5 % (wskaźnik wzrostu
cen
towarów usług konsumpcyjnych na rok 2006),
-wartość pozostałych grup kosztów zwiększono o wskaźnik wzrostu cen produkcji
przemysłowej w roku 2006 - 1,7 %.
Użyte do zwiększenia wartości kosztów wskaźniki są zgodne z § 8
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U Nr 26 poz.257 z
2002 r.)
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Uzasadnienie
do uchwały Nr I/5/ 06
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 27 lutego 2006 r.

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chodzież wykonują Miejskie Wodociągi i
Kanalizacja Spółka

z o.o. w Chodzieży, której Gmina Chodzież jest

udziałowcem.
Dotychczasowa cena za świadczone usługi na terenie objętym taryfami
została uchwalona przez Radę Gminy Chodzież w grudniu 2004 r. Kalkulacja tych
cen nie obejmowała m.in. takich składników kosztów ponoszonych przez Spółkę jak:
a/ podatku od infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej,
b/ dzierżawy,
c/ amortyzacji.
Po 12 miesiącach prowadzenia działalności przez Spółkę w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
objętym taryfą cen i stawek opłat na podstawie zaewidencjonowanych rzeczywistych
wszystkich kosztów, istnieje możliwość określenia niezbędnych przychodów dla
prowadzonej działalności przez Spółkę. W związku z tym Zarząd Spółki zwrócił się
do Wójta Gminy Chodzież z wnioskiem taryfowym o zatwierdzenie stawek i opłat
taryfowych dla poszczególnych grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Z uwagi na znaczny wzrost opłat wynikający z różnicy pomiędzy dotychczas
obowiązującymi opłatami a wnioskowanymi cenami opłat Radzie Gminy Chodzież
przysługuje na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z
póz. zm.) prawo uchwalenia dopłat dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców,
co proponuje też przedłożona do uchwalenia uchwała.

9

