Uchwała Nr LI/493/06
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 30 marca 2006r.
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591) oraz art. 24 pkt 9a ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta w Piekarach Śląskich
uchwala:
§ 1.
Przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków dla wszystkich odbiorców usług.

za

§ 2.
Taryfa określona w § 1 zostaje przedłużona na okres od dnia 01.05.2006 roku do dnia
30.04.2007 roku.
§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich.
§ 4.
Zobowiązuje się Zarząd MPWiK Sp. z o.o. do podania do publicznej wiadomości przedmiotowej
Uchwały.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 maja 2006 roku do
30 kwietnia 2007 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
/-/ Piotr Płaczek

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich w oparciu o
art. 24 pkt 9a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
wnioskuje o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na okres 1 roku tj. od
01.05.2006r. do 30.04.2007r.
MPWiK Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Piekary Śląskie Przedsiębiorstwo
zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości i ciągłości odbioru
ścieków oraz ich oczyszczanie i odprowadzanie do środowiska zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
Na obszarze obsługiwanym przez MPWiK Sp. z o.o. z usług wodociągowych korzysta 100 % ludności,
z usług kanalizacyjnych 73 % ludności.
Sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna znajdująca się w posiadaniu Spółki poddawana jest stałym
planowym remontom i modernizacji. Pozwala to na stałe zmniejszanie awaryjności sieci i w związku z
tym kosztów jej utrzymania.
W zakresie sprzedaży wody zakres świadczenia usług nie ulegnie zmianom w stosunku do roku
2005.
W roku 2005 zmodernizowano ~ 7 km sieci wodociągowej i ~ 1 km sieci kanalizacyjnej. Trwały
również prace, które umożliwiły otrzymanie Decyzji Unii Europejskiej z Funduszu „Spójność” do
finansowania zadania nr 1 dla firmy tj. Uporządkowaniu gospodarki ściekowej w mieście.
Z uwagi na powyższe w kalkulacji opłat za wodę i ścieki można było założyć utrzymanie
wskaźników ilościowych w porównaniu do roku ubiegłego.
Kalkulacja cen na okres 01.05.2006r. – 30.04.2007r. oparta została na rzeczywistych kosztach 12
miesięcy 2005 roku. Uwzględniła również ekonomiczne warunki zarówno makroekonomiczne tj.
przewidywany wskaźnik wzrostu usług konsumpcyjnych jak i przemysłowych założony w ustawie
budżetowej na rok 2006 jak i mikroekonomiczne wynikające z realiów lokalnych.
Utrzymanie ceny sprzedaży 1m³ wody możliwe jest dzięki:
- utrzymania cen sprzedaży wody przez GPW S.A. Katowice,
- optymalizacji kosztów działalności MPWiK Sp. z o.o. umożliwiającej zniwelowanie
planowanych wskaźników wzrostu usług konsumpcyjnych i przemysłowych.
Utrzymanie ceny oczyszczania i odprowadzenie 1m³ ścieków możliwe jest przede wszystkim dzięki:
- utrzymaniu w roku 2006 ilości i jakości oczyszczanych ścieków,
- maksymalne wykorzystanie posiadanego sprzętu m.in. samochodu do czyszczenia
kanalizacji oraz telewizji przemysłowej celem zmniejszenia awaryjności sieci.
Mimo wzrostu obciążeń wynikających ze wzrostu kosztów utrzymania majątku (amortyzację,
niezbędne remonty modernizacyjne) możliwe jest utrzymanie świadczonych usług przez MPWiK Sp. z
o.o. oraz utrzymanie taryfy w niezmienionej wysokości w okresie 01.05.2006r. – 30.04.2007r.
Przedłożony projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą MPWiK Sp.
z o.o.

Piekary Śląskie dn. 14.02.2006r.

