UCHWAŁA NR 369/XL/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na rok 2018 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 2017 r.
poz. 328 i poz. 1566) zwanej dalej ustawą, Rada Miejska w Śremie uchwala,
co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, zgodnie z wnioskiem złożonym trybie art. 24 ustawy
przez Śremskie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
obowiązujące na obszarze gminy Śrem w okresie od 1 stycznia 2018 roku do
31 grudnia 2018 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Załącznik do Uchwały
Nr 369/XL/2017
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 23 listopada 2017 r.
Taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujące w 2018
1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
A.

Cena wody:

Taryfowa
grupa
Wyszczególnienie
odbiorców
1
2
Wszystkie
Cena za 1 m³ dostarczonej
grupy
wody
taryfowe
B.

Cena w zł
netto

brutto

Jednostka
miary

3

4

5

3,36

3,63

zł / m³

Stawki opłat abonamentowych:
a) Stawki opłaty abonamentowej za dostawę wody dla odbiorców usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będących jednocześnie odbiorcami
usług zbiorowego odprowadzania ścieków

Grupa
taryfowa
1

G.1

Opis grupy taryfowej
2
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami
usług zbiorowego
odprowadzania ścieków,
rozliczani na podstawie
wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
do 3m3/h nie posiadający
wodomierza dodatkowego
oraz posiadający wodomierz
dodatkowy odczytywany
radiowo, otrzymujący fakturę
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Cena w zł
netto brutto
3
4

3,29

3,55

Jednostka
miary
5

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy
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w formie papierowej.

G.2

G.3

G.4

Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami
usług zbiorowego
odprowadzania ścieków,
rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza
głównego o przepływie
nominalnym do 3m3/h oraz
posiadający wodomierz
dodatkowy odczytywany
„ręcznie”, otrzymujący
fakturę w formie papierowej.
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami
usług zbiorowego
odprowadzania ścieków,
rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza
głównego o przepływie
nominalnym od 3,5m³/h do
10m3/h nie posiadający
wodomierza dodatkowego
oraz posiadający wodomierz
dodatkowy odczytywany
radiowo, otrzymujący fakturę
w formie papierowej.
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami
usług zbiorowego
odprowadzania ścieków,
rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza
głównego o przepływie
nominalnym od 3,5m³/h do
10m3/h oraz posiadający
wodomierz dodatkowy
odczytywany „ręcznie”,
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4,90

7,27

8,87

5,29

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

7,85

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

9,58

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy
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G.5

G.6

G.7

otrzymujący fakturę w formie
papierowej.
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami
usług zbiorowego
odprowadzania ścieków,
rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza
głównego o przepływie
nominalnym powyżej 16m3/h
nie posiadający wodomierza
dodatkowego oraz
posiadający wodomierz
dodatkowy odczytywany
radiowo, otrzymujący fakturę
w formie papierowej.
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami
usług zbiorowego
odprowadzania ścieków,
rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza
głównego o przepływie
nominalnym powyżej 16m3/h
oraz posiadający wodomierz
dodatkowy odczytywany
„ręcznie”, otrzymujący
fakturę w formie papierowej.
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami
usług zbiorowego
odprowadzania ścieków,
rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza
głównego o przepływie
nominalnym do 3m3/h
nie posiadający wodomierza
dodatkowego oraz
posiadający wodomierz
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14,23

15,84

2,33

15,37

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

17,11

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

2,52

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy
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G.8

G.9

G.10

dodatkowy odczytywany
radiowo, otrzymujący fakturę
w formie elektronicznej
(e faktura).
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami
usług zbiorowego
odprowadzania ścieków,
rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza
głównego o przepływie
nominalnym do 3m3/h oraz
posiadający wodomierz
dodatkowy odczytywany
„ręcznie”, otrzymujący
fakturę w formie
elektronicznej
(e-faktura).
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami
usług zbiorowego
odprowadzania ścieków,
rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza
głównego o przepływie
nominalnym od 3,5m³/h do
10m3/h nie posiadający
wodomierza dodatkowego
oraz posiadający wodomierz
dodatkowy odczytywany
radiowo, otrzymujący fakturę
w formie elektronicznej (efaktura).
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami
usług zbiorowego
odprowadzania ścieków,
rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza
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3,94

6,31

7,91

4,26

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

6,81

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

8,54

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy
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G.11

G.12

głównego o przepływie
nominalnym od 3,5m³/h do
10m3/h i wodomierza
dodatkowego mierzącego
ilość wody bezpowrotnie
zużytej odczytywanego
manualnie, otrzymujący
fakturę w formie
elektronicznej
(e-faktura).
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami
usług zbiorowego
odprowadzania ścieków,
rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza
głównego o przepływie
nominalnym powyżej 16m3/h
nie posiadający wodomierza
dodatkowego oraz
posiadający wodomierz
dodatkowy odczytywany
radiowo, otrzymujący fakturę
w formie elektronicznej (efaktura).
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami
usług zbiorowego
odprowadzania ścieków,
rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza
głównego o przepływie
nominalnym powyżej 16m3/h
oraz posiadający wodomierz
dodatkowy odczytywany
„ręcznie”, otrzymujący
fakturę w formie
elektronicznej
(e-faktura).
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13,27

14,88

14,33

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

16,07

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy
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b) Stawki opłaty abonamentowej za dostawę wody dla odbiorców usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę niebędących odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania ścieków
Grupa
taryfowa
1

G.13

G.14

G.15

G.16

Opis grupy taryfowej
2
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę,
niebędący odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
do 3m3/h, otrzymujący fakturę
w formie papierowej.
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę,
niebędący odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym od
3,5 m3/h do 10 m3/h,
otrzymujący fakturę w formie
papierowej.
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę,
niebędący odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
powyżej 16m3/h, otrzymujący
fakturę w formie papierowej.
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę,
niebędący odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
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Cena w zł
netto brutto
3
4

6,19

10,16

17,13

4,27

Jednostka
miary
5

6,69

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

10,97

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

18,50

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

4,61

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

Strona 6

G.17

G.18

ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
do 3 m3/h, otrzymujący fakturę
w formie elektronicznej (efaktura).
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę,
niebędący odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
od 3,5m³/h do 10m3/h,
otrzymujący fakturę w formie
elektronicznej
(e-faktura).
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę,
niebędący odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków. rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
powyżej 16 m3/h, otrzymujący
fakturę w formie elektronicznej
(e-faktura).

8,24

15,21

8,90

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

16,43

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

c) Wysokość opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów
przeprowadzania prób technicznych przyłączy wybudowanych przez
odbiorcę usług.
Grupa
taryfowa
1

Wyszczególnienie
2
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Cena w zł
netto brutto
3
4

Jednostka
miary
5
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Wszyscy
odbiorcy
usług

Stawka opłaty za przyłączenie
do urządzeń wodociągowych
będących w posiadaniu Spółki,
wynikająca z kosztów
przeprowadzenia prób
technicznych przyłącza
wybudowanego przez odbiorcę
usług.

150,00

zł /
przyłączenie

184,50

2. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków:
A.

Cena ścieków:

Taryfowa
grupa
odbiorców
1
Wszystkie
grupy
taryfowe
B.

Cena w zł
Wyszczególnienie

netto

brutto

Jednostka
miary

3

4

5

6,28

6,78

zł / m³

2
Cena za 1 m³ odprowadzonych
ścieków

Stawki opłat abonamentowych:
a) Stawki opłaty abonamentowej za odbiór ścieków dla odbiorców
usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będących jednocześnie
odbiorcami zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Grupa
taryfowa
1

G.1

Opis grupy taryfowej
2
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
do 3m3/h nie posiadający
wodomierza dodatkowego oraz
posiadający wodomierz
dodatkowy odczytywany
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Cena w zł
netto brutto
3
4

4,33

4,68

Jednostka
miary
5

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy
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radiowo, otrzymujący fakturę
w formie papierowej.

G.2

G.3

G.4

Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
do 3m3/h oraz posiadający
wodomierz dodatkowy
odczytywany „ręcznie”,
otrzymujący fakturę w formie
papierowej.
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
od 3,5m³/h do 10m3/h
nie posiadający wodomierza
dodatkowego oraz posiadający
wodomierz dodatkowy
odczytywany radiowo,
otrzymujący fakturę w formie
papierowej.
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
od 3,5m³/h do 10m3/h oraz
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5,93

20,25

21,85

6,40

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

21,87

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

23,60

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy
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G.5

G.6

G.7

posiadający wodomierz
dodatkowy odczytywany
„ręcznie”, otrzymujący fakturę
w formie papierowej.
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
powyżej 16m3/h
nie posiadający wodomierza
dodatkowego oraz posiadający
wodomierz dodatkowy
odczytywany radiowo,
otrzymujący fakturę w formie
papierowej.
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
powyżej 16m3/h oraz
posiadający wodomierz
dodatkowy odczytywany
„ręcznie”, otrzymujący fakturę
w formie papierowej.
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
do 3m3/h nie posiadający
wodomierza dodatkowego oraz
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30,16

31,77

3,37

32,57

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

34,31

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

3,64

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy
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G.8

G.9

G.10

posiadający wodomierz
dodatkowy odczytywany
radiowo, otrzymujący fakturę
w formie elektronicznej
(e-faktura).
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
do 3m3/h oraz posiadający
wodomierz dodatkowy
odczytywany „ręcznie”,
otrzymujący fakturę w formie
elektronicznej (e-faktura).
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
od 3,5m³/h do 10m3/h
nie posiadający wodomierza
dodatkowego oraz posiadający
wodomierz dodatkowy
odczytywany radiowo,
otrzymujący fakturę w formie
elektronicznej
(e-faktura).
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym

Id: D675FCF9-A49F-4A47-AFD9-762FC50A07C5. Podpisany

4,97

19,29

20,89

5,37

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

20,83

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

22,56

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy
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G.11

G.12

od 3,5m³/h do 10m3/h
i wodomierza dodatkowego
mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej
odczytywanego manualnie,
otrzymujący fakturę w formie
elektronicznej (e-faktura).
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
powyżej 16m3/h
nie posiadający wodomierza
dodatkowego oraz posiadający
wodomierz dodatkowy
odczytywany radiowo,
otrzymujący fakturę w formie
elektronicznej
(e-faktura).
Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, będący
jednocześnie odbiorcami usług
zbiorowego odprowadzania
ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań
wodomierza głównego
o przepływie nominalnym
powyżej 16m3/h oraz
posiadający wodomierz
dodatkowy odczytywany
„ręcznie”, otrzymujący fakturę
w formie elektronicznej
(e-faktura).

29,20

30,81

31,54

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

33,27

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

b) Stawki opłaty abonamentowej za odbiór ścieków dla odbiorców
usługi zbiorowego odprowadzania ścieków niebędących odbiorcami
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Grupa

Opis grupy taryfowej
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taryfowa
1

G.19

G.20

2
Odbiorcy usług zbiorowego
odprowadzania ścieków,
nie będący odbiorcami usług
zbiorowego zaopatrzenia
w wodę, rozliczani
na podstawie wskazań
urządzenia pomiarowego
(wodomierz na hydroforowej
instalacji wewnętrznej),
otrzymujący fakturę w formie
papierowej.
Odbiorcy usług zbiorowego
odprowadzania ścieków,
nie będący odbiorcami usług
zbiorowego zaopatrzenia
w wodę, rozliczani
na podstawie wskazań
urządzenia pomiarowego
(wodomierz na hydroforowej
instalacji wewnętrznej),
otrzymujący fakturę w formie
elektronicznej (e-faktura).

netto brutto
3
4

7,22

5,30

miary
5

7,80

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

5,72

zł / odbiorcę
usług / okres
rozliczeniowy

c) Wysokość opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów
przeprowadzania prób technicznych przyłączy wybudowanych przez
odbiorcę usług.
Grupa
taryfowa
1

Wszyscy
odbiorcy
usług

Wyszczególnienie
2
Stawka opłaty za przyłączenie
do urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Spółki,
wynikająca z kosztów
przeprowadzenia prób
technicznych przyłącza
wybudowanego przez odbiorcę
usług.
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Cena w zł
netto

brutto

Jednostka
miary

3

4

5

160,00

196,80

zł /
przyłączenie
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3. Stawka opłaty abonamentowej za dostawę wody dla odbiorców
korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych
Abonament
1
1.

Kategoria odbiorców usług
2
Rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza
lokalowego w budynku
wielolokalowym.

Cena w zł
netto brutto
3
4
4,59

4,96

Jednostka
miary
5
zł /
wodomierz /
okres
rozliczeniowy

4. Stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
L.p.
1
1
2
3

Kategoria
zanieczyszczenia ścieków
(wg tabeli nr 11)
2
≤I
> I ≤ II
> II ≤ III

Jednostka
miary
3
zł/m³
zł/m³
zł/m³

Cena
netto
4
6,28
12,56
25,12

brutto
5
6,78
13,56
27,13

Tabela kategorii uciążliwości ścieków dla procesu technologicznego
ich oczyszczania zawierająca dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń dla
poszczególnych rodzajów ścieków, które mogą być przyjęte do sieci
kanalizacyjnej

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

Parametr
zanieczyszczenia

Jednostka
miary

2

3
mgO₂/l
mgO₂/l
mg/l
mg/Cl/l
mgNNH4/l
mg P/l
pH

ChZT
BZT
Zawiesina ogólna
Chlorki
azot amonowy
Fosfor
Odczyn pH

Kategoria zanieczyszczenia
ścieków
wartości graniczne parametrów
zanieczyszczenia
I
II
III
4
5
6
3 000
6 000
9 000
2 100
4 200
6 300
990
1 980
2 970
1 000
2 000
3 000
200
400
600
15
30
45
6,5 - 9,0 >6,5 < 9,0

Podatek od towarów i usług w przypadku cen i opłat naliczany jest
zgodnie § 2 pkt 9 – 12 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
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o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz.886).
Warunki stosowania cen i opłat wynikają z zakresu świadczonych
usług.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR 369/XL/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 23 listopada 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf na rok 2018 za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Zgodnie
z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia
7 czerwca
2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i poz. 1566), zwanej dalej ustawą, taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków podlegają
zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.
Wniosek o zatwierdzenie taryfy przedłożony został przez Śremskie
Wodociągi sp. z o.o. w terminie zgodnym z art. 24 ust. 2 ustawy i pozytywnie
zweryfikowany przez Burmistrza Śremu.
Taryfy opracowano zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku 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), zwane dalej rozporządzeniem.
Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków Spółka prowadzi na podstawie:
a) zezwolenia udzielonego decyzją Zarządu Miejskiego w Śremie
nr PRG.OŚ. 621-5/02 z dnia 24 maja 2002 roku;
b) Uchwały nr 335/XLVII/06 Rady Miejskiej w Śremie w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Spółka w ramach prowadzonej działalności nie realizuje zadań
z zakresu wodami opadowymi i nie zarządza infrastrukturą przeznaczoną do
ich odprowadzania.
Głównym przedmiotem działalności Spółki 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.
Spółka świadczy usługi według obowiązujących dziś standardów
branżowych zgodnie z normami określonymi przepisami prawa,
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a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1989) oraz Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1800).
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach skalkulowane zostały na
podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia w Spółce działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków w roku ich obowiązywania i na poziomie zapewniającym dalszą
poprawę jakości usług, w tym utrzymanie stałej gotowości do ich
świadczenia. Celem ograniczenia skutków zmian taryf dla odbiorców usług,
niezbędne przychody ustalono bez uwzględnienia w nich:
a) marży zysku;
b) rezerw na należności nieregularne;
c) kosztów będących różnicą wartości rat kapitałowych kredytów
inwestycyjnych i wartości amortyzacji środków trwałych, których budowa
finansowana była tymi kredytami.
Taryfy zakładają następujące wzrosty cen w wartości brutto, za:
a) 1m3 dostarczonej wody o 0,02 zł/ m3, tj. o 0,55%;
b) 1m3 odebranych ścieków o 0,25 zł/ m3, tj. o 3,83%.
Przedstawione wzrosty cen produktów i usług Spółki w stosunku do cen
obecnie obowiązujących taryf, przyjętych na rok 2016 i następnie
przedłużonych bez zmian na rok 2017 w trybie art. 24 ust. 9a ustawy,
są wynikiem wzrostu kosztów funkcjonowania Spółki w okresie minionych
dwóch lat, w czasie których tylko zrealizowanie zadań inwestycyjnych, do
których Rada Miejska zobowiązywała Spółkę w Wieloletnich planach
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
spowodowało wzrost kosztów, w stosunku do przyjętych dla taryf w roku
2016, o kwoty:
a) odsetek od kredytów
inwestycyjnych 109.302 zł;

zaciągniętych

na

realizację

zadań

b) amortyzacji 369.750 zł;
c) podatku lokalnego od budynków i budowli 345.100 zł.
Ten wzrost kosztów, to wynik m.in. wzrostu:
a) wolumenu sprzedaży;
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b) wskaźników inflacji 2018/2017 i 2017/2016 odpowiednio -0,6%
i 2,3%;
c) wskaźników wzrostu wynagrodzeń
i 2017/2016 odpowiednio 4,7% i 4,7%;

w gospodarce

d) awaryjności
sieci
kanalizacyjnych
dziewięćdziesiątych w technologii WIPRO
w miejscowości Psarskie).

2018/2017

budowanych
w latach
(osiedle mieszkaniowe

W tym samym okresie wzrost wolumenu sprzedaży i zmiana cen
sprzedaży pozwoli Spółce na wygenerowanie dodatkowych przychodów
w wysokości jedynie ok. 688 tys. zł.
W zakresie opłat abonamentowych,
obowiązujących taryf, dokonano zmian, i tak:

w stosunku

do

obecnie

a) wprowadzono opłatę abonamentową za odczyt wodomierza
dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, przy czym
wyłącznie dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, którzy
nie wyposażyli tych wodomierzy w moduł do ich zdalnego, radiowego
odczytu. Wyodrębnienie takiej opłaty abonamentowej zgodne jest
z wytycznymi UOKiK, jakie Spółka otrzymała w 2016 roku i pozwoli na
wyeliminowanie subsydiowania skrośnego jakim byłoby finansowanie
kosztów „ręcznego” odczytu tych wodomierzy przez odbiorców, którzy
wyposażyli je w te urządzenia;
b) ustalono jednomiesięczny okres rozliczeniowy dla wszystkich
odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
Wyróżnikami
parametry:

wyznaczającymi

a) wielkość wodomierza,
do świadczenia usług;

która

grupy

taryfowe

wpływa

na

są

następujące

koszty

gotowości

b) rodzaj faktury, który wpływa na koszt rozliczenia:
- wersja papierowa,
- e-faktura;
c) zakres świadczonych usług mający wpływ na koszty odczytu
i rozliczenia:
- odbiorcy usług dostarczania wody i odbioru ścieków,
- odbiorcy usług dostarczania wody i odbioru ścieków posiadający
wodomierz dodatkowy, mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej,
nie przystosowany do zdalnego odczytu,
- odbiorcy wyłącznie usług dostarczania wody,
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- odbiorcy wyłącznie usług odbioru ścieków.
Opłaty
przyłączeniowe,
przyjęte
do
taryf
zgodnie
z § 5 pkt 7 rozporządzenia, utrzymano na poziomie przyjętym w taryfach
obowiązujących w roku 2017.
Taryfy określają również ceny za wprowadzanie ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych służących zbiorowemu
odprowadzaniu ścieków, uwzględniając stopień ich zanieczyszczenia,
co zgodne jest z ustawą i rozporządzeniem.
Wnioskowane taryfy pozwalają na uzyskanie niezbędnych przychodów
zapewniających Spółce samofinansowanie prowadzonej działalności
w zakresie gwarantującym utrzymanie poziomu świadczonych usług, dają
możliwość
realizacji
inwestycji
modernizacyjnych
i rozwojowych
określonych w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019, a także
zapewniają eliminację potencjalnych przypadków możliwego występowania
subsydiowania skrośnego w finansowaniu działalności Spółki.
Z uwagi na powyższe stwierdza się, że wnioskowane na rok 2018 taryfy
spełniają wszystkie wymagania narzucone obowiązującymi przepisami prawa,
stąd podjęcie przedmiotowej uchwały o ich wprowadzeniu w życie jest
uzasadnione.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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