UCHWAŁA Nr XVI/128/2008
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Chocianów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 24 pkt 5 ustawy
z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. z 2006r. Nr 123, poz. 858;) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje :

§ 1.
Zatwierdza się taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo
– Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie na obszarze Gminy Chocianów stanowiące
załącznik do uchwały.
§ 2.
Do cen określonych w taryfach, o których mowa w § 1, doliczany będzie podatek VAT w
stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usługi.
§ 3.
Taryfy o której mowa w § 1 obowiązują przez okres 1 roku tj. od 01.04.2008r. do
31.03.2009r.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.
§ 5.
Uchwała obowiązuje od 01 kwietnia 2008r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń na
obszarze Gminy Chocianów.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ś cieków (Dz. U. z 2006 Nr 123 poz. 858 z pó n. zm.)
Przedsiębiorstwo Wodociągowo -Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie ul. Głogowska 14
wnioskiem Nr L.dz. 172/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r., wystąpiło o zatwierdzenie taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 01 kwietnia
2008r. do 31 marca 2009r.
Zgodnie z powyższą ustawą, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70
dni przed planowanym dniem wejścia taryf na terenie miasta i gminy Chocianów, przedłożyło
Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku o
zatwierdzenie taryf Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie
dołączyło szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan.
Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Spółka ustaliła niezbędne
przychody i koszty na eksploatację oraz utrzymanie systemu wodociągowego i
kanalizacyjnego na rok 2008. Ustalając je uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne,
planowane zmiany technologiczne i organizacyjne, poziom inwestycji i remontów oraz
zmiany wielkości poboru wody i zrzutu ścieków przez odbiorców.
W uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryf Przedsiębiorstwo WodociągowoKanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie zamieściło szczegółowe informacje dotyczące:
1) zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia,
2) standardów jakościowych usług, w tym informacji dotyczących wpływu ustalonych taryf na
ich poprawę,
3) rozliczania kosztów działalności bieżącej Spółki według miejsca ich powstania i tak:
• w odniesieniu do działalności wodociągowej wyodrębnione zostały koszty poboru
i uzdatniania wody oraz koszty przesyłu wody,
• w odniesieniu do działalności kanalizacyjnej wyodrębnione koszty odprowadzania
ścieków , koszty ich pompowania i oczyszczania,
Zatwierdzenie proponowanych taryf jest celowe, albowiem:
1. pozwala na rozwój Przedsiębiorstwa,
2. umożliwia modernizację i remont systemu wodno-kanalizacyjnego zgodnie z planem
rozwoju i modernizacji,
Przez okres 12 miesięcy obowiązywania nowych taryf, Przedsiębiorstwo WodociągowoKanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie nie wnosi o nową taryfę na odprowadzane
ścieków.
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie wnosi o zmianę
taryf na dostawę wody. Powodem zmiany tej taryfy są: wzrost cen materiałów, wzrost ceny
energii elektrycznej i konieczność przeprowadzenia remontu sieci i urządzeń służących
zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę. Wnioskowana nowa taryfa za dostawę wody w stosunku
do dotychczas obowiązującej taryfy wzrasta o 0,65 zł.

Załącznik do Uchwały Nr XVI/128/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 29 lutego 2008 r.

Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzenie
ścieków w mieście i gminie Chocianów na okres 1 roku tj. od 01 kwietnia 2008r. do
31 marca 2009r.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców
wyodrębnionych na
podstawie zużycia wody lub
odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie

Cena stawki za
zaopatrzenie w wodę
i odprowadzania
ścieków zł netto

Płatnik

1.

Odbiorcy wody uzdatnionej

3,50

Odbiorcy
indywidualni

2.

Dostawcy ścieków
przemysłowych i
komunalnych

cena za 1 m3
dostarczanej
wody
cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków

3,66

Dostawcy
indywidualni

-projektUCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia
w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Chocianów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457) oraz art. 24 ust. 1, 3, 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747,
z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2004r. Nr 96, poz. 959; Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005r. Nr 85,
poz. 729, Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje :
§ 1.
Zatwierdza się taryfę cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz warunki ich
stosowania przez „ENERGETYKA” Sp. z o.o. w Lubinie na obszarze wsi Szklary Dolne
Gmina Chocianów stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2.
Taryfa o której mowa w § 1 obowiązuje przez okres 1 roku tj. od 01.01.2006r. do
31.12.2006r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XXXVI/261/2005 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 listopada
2005r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Chocianów.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń na obszarze Gminy Chocianów.

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzenie
ścieków we wsi Szklary Dolne Gmina Chocianów na okres 1 roku tj. od 01 stycznia
2006r. do
31 grudnia 2006r.

Wysokość opłat za dostarczoną wodę
L.p. Taryfowa grupa odbiorców
1.

Odbiorcy socjalno-bytowi

2.

Odbiorcy przemysłowi wody
uzdatnionej
Odbiorcy przemysłowi wody
surowej

3.

Wyszczególnienie
cena za 1 m3
dostarczanej wody
cena za 1 m3
dostarczonej wody
cena za 1 m3
dostarczonej wody

Cena/stawka
Jednostka
netto
z VAT miary
2,83
3,03
zł/m3
2,85

3,05

zł/m3

2,50

2,68

zł/m3

UZASADNIENIE
Pismem Nr ZP/PK/46/1298/2005 z dnia 29.09.2005r. oraz pismami uzupełniającymi Nr

ZP/PK/60/7579/2005 z dnia 29.09.2005r. i Nr ZP/PK/55/7551/2005 z dnia 17.10.2005r.
ENERGETYKA Sp. z o.o. w Lubinie przedłożyła Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów
„Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Chocianów na okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku”.
Wniosek o zatwierdzenie taryf został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747, z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2004r. Nr 96, poz. 959; Nr
173, poz. 1808 oraz z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie
niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Stosownie do postanowień ust. 5 art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.
747, z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2004r. Nr 96, poz. 959; Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005r. Nr
85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087), po dokonaniu sprawdzenia Wniosku ENERGETYKA Sp. z
o.o., stwierdzam, że przedmiotowy wniosek został sporządzony zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków z dnia 12 marca 2002 r.(Dz. U. Nr 26 poz. 257) zarówno pod
względem prawidłowości ustalenia kosztów jak i celowości ich ponoszenia.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone jest przez
ENERGETYKA Sp. z o.o. w Lubinie jednocześnie dla odbiorców usług zlokalizowanych na
obszarze siedmiu gmin, w oparciu o takie same zasady technologiczne jak i techniczne i
zgodnie z udzielonymi przez Gminy pozwoleniami. Spółka w taryfach stosuje dla
wyodrębnionych grup odbiorców taryfowych równe ceny we wszystkich gminach.
Dostępność danych oraz rozległy w terenie system sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wraz
z ujęciami i stacjami uzdatniania wody, wykluczały od początku wprowadzenia taryf inny
sposób kalkulacji cen. Dlatego też, duże znaczenie w corocznym kalkulowaniu cen odgrywa
kwestia ustalenia okresu obrachunkowego bezpośrednio poprzedzającego planowane
wprowadzenie nowych taryf na okres po ustaniu terminu obowiązywania poprzednich taryf w
poszczególnych gminach.

