UCHWAŁA NR XX/250/16
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Miasta Piekary Śląskie na okres od dnia 01.05.2016 r. do dnia 30.04.2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Zatwierdzić „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla
miasta Piekary Śląskie na okres od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.” przedstawioną przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. w brzmieniu stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016r.
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Załącznik do uchwały Nr XX/250/16
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 31 marca 2016 r.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.
Piekary Śląskie, luty 2016
Tabela1
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Tabela1
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Spis treści :
Informacje ogólne
1. Rodzaj prowadzonej działalności.
2. Rodzaj i struktura taryfy.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryfy
1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonej taryfy na ich poprawę.
3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.
4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy.
Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Piekary Śląskie na okres 12 miesięcy od dnia
01.05.2016 r. do dnia 30.04.2017 r.
Taryfa określa także warunki ich stosowania.
Opracowana została na podstawie zasad określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) i Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr
127, poz. 886) zwanym dalej Rozporządzeniem.
Ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków
świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o.
1. Rodzaj prowadzonej działalności.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. prowadzi
działalność w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i
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urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Prezydenta
Miasta Piekary Śląskie Nr 2/2002 z dnia 17.07.2002 r.
2. Rodzaj i struktura taryfy.
W okresie od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. będzie stosować taryfę wieloczłonową jednolitą obejmującą wszystkich
odbiorców usług.
Zgodnie z ustawą taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:
· uzyskanie niezbędnych przychodów;
· ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen;
· eliminowanie subsydiowania skrośnego;
· motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia
środowiska;
· łatwość obliczania wysokości cen i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości cen ich dotyczących.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Zgodnie z Rozporządzeniem przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na
taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:
· wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców
usług, mierzoną kosztami jednostkowymi;
· dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów;
· strukturę planowanych taryf;
· spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich
wdrożenia;
· stabilność stosowanych metod alokacji kosztów;
· wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wyłoniono jedną grupę taryfową, do
której zaliczeni są wszyscy odbiorcy usług.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
Woda
W rozliczeniach z odbiorcami usług za dostarczoną wodę będzie stosowana taryfa wieloczłonowa składająca
się z ceny wyrażonej w zł za m3 dostarczonej wody (Tabela 1) oraz stawki opłaty abonamentowej – stałej
naliczanej w miesięcznym okresie rozliczeniowym liczonej w zł ( Tabela 2).
Stawkę opłaty abonamentowej kalkuluje się na podstawie kosztów:
· utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych;
· odczytu wodomierza;
· rozliczenia należności za wodę lub ścieki.
· Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat Spółka dolicza podatek VAT w
wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT
wynosi 8%.
Tabela1
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

L.p.
1

Taryfowa
odbiorców
Wszyscy odbiorcy

grupa Wyszczególnienie
cena
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Cena
netto
dostarczoną 5,04

z VAT
5,44

Jednostka
miary
zł/m3
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wodę
Tabela 2
Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla dostarczania wody

L.p.

Wyszczególnienie

1

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego
oparciu o wskazania wodomierza głównego
Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na 5,12
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm
zużycia wody
Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na 4,88
podstawie wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość
wody bezpowrotnie zużytej
Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na 4,88
podstawie wodomierza lokalowego

2
3
4

Cena
w zł/odbiorcę/m-c
netto
z VAT
w 7,50
8,10
5,53
5,27
5,27

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art.6), taryfa
zawiera opłatę abonamentową kalkulowaną dla osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych,
którzy na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego mogą być rozliczani zgodnie z umowa
zawartą z MPWiK w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. w oparciu o zasady podane w art. 6 Ustawy
wymienionej w informacjach ogólnych.
Ścieki
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa wieloczłonowa.
W rozliczeniach będzie obowiązywać cena za odebrane ścieki sanitarne zależna od ilości i wyrażona
w zł za m3 (Tabela 3), oraz stawki opłaty abonamentowej – stałej naliczanej w miesięcznym okresie
rozliczeniowym liczonej w zł (Tabela 4).
Stawkę opłaty abonamentowej kalkuluje się na podstawie kosztów:
- utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat Spółka dolicza podatek VAT w
wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT
wynosi 8%.
Tabela 3
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki

L.p.
1.

Taryfowa
odbiorców
Wszyscy odbiorcy

grupa Wyszczególnienie

Cena
netto
cena za odprowadzone 8,32
ścieki

z VAT
8,99

Jednostka
miary
zł/m3

Tabela 4
Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla odprowadzenia ścieków

L.p.
1

2

Wyszczególnienie

Cena
w zł/odbiorcę/m-c
netto
z VAT
Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w 7,50
8,10
oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm
zużycia wody
Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego za 7,50
8,10
ilość odprowadzonych ścieków ustalona zgodnie ze
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wskazaniami urządzenia pomiarowego
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe.
Spółka świadczy usługi dla ponad 6400 odbiorców (600 odbiorców dla dostarczania wody i 5800 odbiorców
dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków). Taryfa obejmuje również odbiorców posiadających
wodomierze dodatkowe mierzące ilość wody bezpowrotnie zużytej i odbiorców rozliczanych wg przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. Rozliczenia z odbiorcami prowadzone są zgodnie z
obowiązującymi aktami prawnymi wyszczególnionymi w Informacji ogólnej oraz niniejszą taryfą.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest dla wszystkich
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Ilość poboru wody
i odbioru ścieków sanitarnych rozliczana jest taryfą obejmującą jednolitą cenę za każdy dostarczony m3 wody i
odebrany m3 ścieków. Dotyczy to wszystkich odbiorców. Woda poddawana jest tym samym procesom, a
zdecydowana większość odbiorców usług ma zainstalowane wodomierze główne. To samo dotyczy odbioru i
oczyszczania ścieków.
W zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółka ponosi wydzielone koszty stałe obsługi swoich
klientów, co uzasadnia stosowanie opłaty stałej w postaci opłaty abonamentowej. Koszty te obciążają każdego
odbiorcę podłączonego do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, niezależnie od tego czy w danym okresie
będzie faktycznie pobierał wodę i odprowadzał ścieki, czy też nie, bowiem występowanie tych kosztów
wymusza proces gotowości do dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.
Z uwagi na brak zróżnicowania kosztów świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych dla odbiorców
przedsiębiorstwo nie zdecydowało się na wyodrębnienie różnych grup taryfowych.
Opłata abonamentowa dla dostarczanej wody składa się z trzech części:
· opłaty za gotowość;
· opłaty za odczyt;
· opłaty za rozliczanie.
Opłata abonamentowa dla odprowadzania ścieków w całości składa się z:
· opłaty za gotowość.
Opłata za gotowość dla wody stanowi 6,79% kosztów eksploatacji i utrzymania działalności wodociągowej
(z wyłączeniem kosztów zakupu wody) wynosi 2,62 zł/odbiorcę.
Podstawę ustalenia opłaty za odczyt stanowi część kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami inkasentów,
poniesionych w 2015 r. podzielona przez ilość odczytanych wodomierzy w tym samym okresie. Opłata ta jest
jednakowa dla wszystkich odbiorców i wynosi 2,38 zł/odczyt.
Opłata za rozliczanie ustalona jest na odbiorcę/m-c. Podstawą jej ustalenia jest część kosztów wynagrodzeń
wraz z narzutami osób rozliczających sprzedaż podzielona przez ilość odbiorców. Opłata ta jest jednakowa dla
wszystkich odbiorców i wynosi 2,50 zł/odbiorcę/mc.
Zgodnie z obowiązującym regulaminem w stosunku do wszystkich odbiorców stosuje się zasadę
jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.
Stawka
abonamentowa dla usług kanalizacji sanitarnej stanowi 4,51
% kosztów eksploatacji
i utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacji sanitarnej i wynosi 7,50 zł/odbiorcę.
Proponowana taryfa zapewni przedsiębiorstwu:
· uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa
oraz niewielkiej rentowności;
· motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczania
ścieków;
· eliminację subsydiowania skrośnego;

Id: 29C3B68E-A052-4BC7-9513-D998AD1487A3. Uchwalony

Strona 4

· łatwość ustalania opłat za świadczenie usług.
Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf.
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. prowadzi
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze
gminy Piekary Śląskie. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o
odpowiedniej jakości, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony
środowiska, a także optymalizację kosztów. Zobowiązane jest również do zapewnienia ciągłości odbioru
ścieków oraz oczyszczenia ich i odprowadzenia do środowiska zgodnie z przepisami ochrony środowiska,
pozwoleniami wodno-prawnymi, a także optymalizacji kosztów w tej sferze działalności.
Przedmiotem działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka
z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:
· rozprowadzanie wody ( PKD 36.0 ),
· odprowadzanie ścieków ( PKD 37.0 ).
Na obszarze obsługiwanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach
Śląskich Spółka z o.o. z usług wodociągowych korzysta 100 % ludności, natomiast z usług kanalizacyjnych
korzysta 98 % naszych mieszkańców.
Sieci wodociągowe, przy pomocy, których dokonywane jest rozprowadzanie wody wymagają stałych
remontów i modernizacji. W następnych latach konieczna będzie modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej wybudowanej w latach pięćdziesiątych, której finansowanie przewidujemy z odpisów
amortyzacyjnych.
Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. było
beneficjentem środków pomocowych z Funduszu Spójności na realizację projektu p.n. „Zaopatrzenie
w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich”, który został zrealizowany w latach 2006-2010. W roku ubiegłym i
obecnie prowadzone są inwestycje nie uwzględnione w Programie.
2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonej taryfy na ich poprawę.
W zakresie jakości świadczonych usług Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. realizuje zadania określone:
· w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,
· w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanym Decyzją Zarządu Miasta Piekary Śląskie z dnia 17.07.2002r.,
· w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
· w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków”,
· w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
· w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska”,
· w ustawie z dnia 18 lipca 2001r. „Prawo wodne”,
· w ustawie z dnia 8 marca 1990r. „O samorządzie gminnym”,
· w ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. „O gospodarce komunalnej”,
· w rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw,
· umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
W celu poprawy jakości usług Przedsiębiorstwo:
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1. Wykorzystuje system monitoringu telewizyjnego do systematycznych przeglądów stanu sieci
kanalizacyjnych. System umożliwia ponadto wykrywanie nielegalnych podłączeń kanalizacyjnych, kontrole
kanałów przy odbiorze nowych inwestycji.
2. Prowadzi przy wykorzystaniu sprzętu specjalistycznego do wykrywania nieszczelności sieci
wodociągowej, systematyczne przeglądy umożliwiające wczesne wykrycie wycieków wody, a tym samym
podjęcie działań dla ograniczenia jej strat.
3. Laboratorium wykonuje analizy kontrolne jakości wody w czternastu punktach miasta oraz analizy
przeglądowe w siedmiu punktach. Kontrola jakości wody obejmuje również cysterny do dostawy wody.
4. Biuro Obsługi Klienta zajmuje się kompleksową obsługą Klienta począwszy od wydania warunków
technicznych podłączenia nieruchomości do sieci. Zawieraniem umów o dostawę wody
i odprowadzanie ścieków. Rozliczaniem za świadczone usługi, a także załatwianiem reklamacji.
5. Wprowadzono w Przedsiębiorstwie kompleksowy program informatyczny do ewidencji sieci.
6. Prowadzona jest stała kontrola procesów technologicznych na oczyszczalniach ścieków pod kątem
zużycia energii, efektów oczyszczania , sprawności urządzeń oraz monitoring pracy wszystkich przepompowni
ścieków.
7. Kalkulacje dla poszczególnych składników Taryfy sporządzono w oparciu o politykę rachunkowości
obowiązującą w Spółce i wynikające z Zakładowego Planu Kont, zasady ewidencji
i rozliczeń kosztów pozostałych wydziałów działalności pomocniczej, umożliwiające
precyzyjne
rozgraniczenie kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalności, a przez to eliminację subsydiowania
skrośnego pomiędzy różnymi rodzajami prowadzonej działalności. Braki zmian istotnych czynników
zewnętrznych i wewnętrznych warunkujących pobór i rozprowadzanie wody umożliwiły kontynuowanie
sposobu stosowania w taryfie opłaty abonamentowej dla wody i dla ścieków.
8. W przyszłych okresach Spółka nie przewiduje wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska, ponieważ po
uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Piekary Śląskie ścieki oczyszczane są na
dwóch oczyszczalniach, a ich jakość odpowiada pozwoleniom wodno-prawnym.
3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie wyłoniono odrębnych grup odbiorców usług. Jednakową
cenę za dostawę wody i odbiór ścieków dla wszystkich usługobiorców Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. stosuje się od 01.09.1995 roku.
Korzyści ekonomiczne przyniesie natomiast, zarówno dla MPWiK w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. jak i
usługobiorców, dalsze stosowanie opłaty abonamentowej. Przy ustalaniu tej części opłaty, brano pod uwagę
możliwości płatnicze i interes odbiorców usług. Opłata abonamentowa określona została na poziomie części
poniesionych kosztów bezpośrednich.
Wprowadzone Rozporządzeniem zasady podziału kosztów, powiązane z zasadami alokacji kosztów
wynikającymi z obowiązującego w Spółce Zakładowego Planu Kont, pozwalają na sprawiedliwy ich podział
pomiędzy poszczególne rodzaje działalności, a także na eliminację subsydiowania skrośnego.
Nowa proponowana taryfa na okres 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r. w porównaniu z taryfą roku
poprzedniego, ulegnie zmianie następująco:
dla dostaw wody:
- z 5,09 zł/m3 na dzień 01.05.2015 r.
- na 5,04 zł/m3 na dzień 01.05.2016 r.
dla odbioru ścieków:
- z 8,00 zł/m3 na dzień 01.05.2015 r.
- na 8,32 zł/m3 na dzień 01.05.2016 r.
Na ukształtowanie się poziomu cen rzutują w zasadniczy sposób koszty eksploatacyjne, energia oraz opłaty i
podatki (w tym opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i podatek od nieruchomości ).
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Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf obejmuje dane z okresu 01.01.201531.12.2015.
Opłata abonamentowa dla wody i dla ścieków została wyliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Z uwagi na brak zróżnicowania kosztów świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych dla odbiorców
przedsiębiorstwo nie zdecydowało się na wyodrębnienie różnych grup taryfowych. Opłata abonamentowa
ustalona dla dostarczanej wody składa się z trzech części:
Opłata za gotowość stanowi 6,79 % kosztów eksploatacji i utrzymania działalności wodociągowej
z wyłączeniem kosztów zakupu wody i wynosi 2,62 zł/odbiorcę.
Podstawę ustalenia opłaty za odczyt stanowi część kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami inkasentów,
poniesionych w 2015 r. podzielona przez ilość odczytanych wodomierzy w tym samym okresie. Opłata ta jest
jednakowa dla wszystkich odbiorców i wynosi 2,38 zł/odczyt.
Opłata za rozliczanie ustalona jest na odbiorcę/m-c. Podstawą jej ustalenia jest część kosztów wynagrodzeń
wraz z narzutami osób rozliczających sprzedaż podzielona przez ilość odbiorców. Opłata ta jest jednakowa dla
wszystkich odbiorców i wynosi 2,50 zł./odbiorcę/mc
Dla kanalizacji opłata abonamentowa stanowi 4,51 % kosztów eksploatacji i utrzymania w gotowości
urządzeń kanalizacji sanitarnej i wynosi 7,50 zł/odbiorcę.
Zgodnie z obowiązującym regulaminem w stosunku do wszystkich odbiorców stosuje się zasadę
jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.
Proponowana taryfa zapewni przedsiębiorstwu:
· uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa
oraz niewielkiej rentowności;
· motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczania
ścieków;
· eliminację subsydiowania skrośnego;
· łatwość ustalania opłat za świadczenie usług.
Wprowadzona taryfa pokrywa w pełni koszty wynikające z inflacji, wzrostu amortyzacji oraz podatków
lokalnych i dzięki oszczędnościom poczynionym w ramach działalności firmy gwarantuje
w roku jej obowiązywania pokrycie niezbędnych do poniesienia w tym okresie kosztów.
4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy.
Przy ustalaniu taryfy na okres od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r. podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z
wymogami Rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. W związku z powyższym do obliczeń danych na rok
obowiązywania nowej taryfy zastosowano iloczyn sumy kosztów:
· koszty amortyzacji, podatków od nieruchomości oraz opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska,
zgodnie z deklaracjami i prognozami, wg obowiązujących stawek.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 24, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139) zwanej dalej
ustawą, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. dnia
10.02.2016 r. złożyło wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z uzasadnieniem i wymaganymi załącznikami.
W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy, na podstawie
dostarczonej dokumentacji Prezydent Miasta zaakceptował wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. na okres taryfowy od 01.05.2016 r. do dnia
30.04.2017 r. Przedmiotowa taryfa opracowana została zgodnie z zasadami, o których mowa
w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).
Projekt taryfy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą MPWiK, która dnia 9 lutego 2016
r. swoje zdanie wyraziła w Uchwale Nr 3/2016.
W szczególności taryfa zawiera określone zgodnie z w/w przepisami rodzaje i wysokości cen. Ceny
określone przez Przedsiębiorstwo w taryfie zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów
prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy oraz kosztów związanych ze
świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zmian
warunków ekonomicznych i wielkości usług, a także planowanych wydatków inwestycyjnych. Przy
ustalaniu taryfy przyjęto zasadę ustalenia jej na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i
równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Przedsiębiorstwa.
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