
UCHWAŁA NR XVII/156/U 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie oraz w sprawie dopłaty do opłat za
odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153. poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 
717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441; Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181 poz. 1337 z 2007 r., Nr 48 poz. 
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku: Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 
223, poz. 1458; z 2009 roku: Dz. U. Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241, Dz. 
U. z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. z 2010 Nr 106, poz. 675, Dz. U. Nr 40, poz. 230, 
Dz. U z 2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz 
art. 24 ust.l i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1 (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z 2007 r. Nr 147 
poz. 103 z 2009 r. Nr 18 poz. 97 z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. ) Rada Miejska 
w Staszowie uchwala co następuje:

§ 1 -

Zatwierdza się taryfy za zaopatrzenie w wodę oraz za odprowadzanie ścieków w 2012 
roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 .

Ustala się dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy 
z o.o. w Staszowie dopłatę w wysokości 2,56 zł do opłaty za 1 m3 ścieków wprowadzanych 
do urządzeń kanalizacyjnych przez odbiorców z gospodarstw domowych (grupa taryfowa I) 
w 2012 roku.

§ 3 .

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. 
w Staszowie ogłasza ceny i stawki opłat w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 5 .

Uchwała wchodzi wżycie z dniem 01.01.2012 roku i podlega ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

Id: QZYDE-HLOQS-LEZYL-UDPQW-WCNV. Podpisany F R Z E W O D N I& ^A tY
......... lej

narczyk



Uzasadnienie

W dniu 21.10.2011 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka 
Gminy z o.o. w Staszowie, przedłożyło wniosek o zatwierdzenie taryf na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01.01.2012 do 
31.12.2012 r. Taryfy zostały opracowane na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz przepisów wykonawczych. Ustalono 
taryfowe grupy odbiorców usług:

l )Dla zaopatrzenia w wodę:
grupa taryfowa I - gospodarstwa domowe do celów socjalno-bytowych oraz Gmina 

za wodę pobraną przez jednostki straży pożarnej.

grupa taryfowa II - pozostali odbiorcy oraz gospodarstwa domowe do celów innych 
niż socjalno-bytowe.

2)Dla odprowadzania ścieków:

grupa taryfowa I - gospodarstwa domowe.

grupa taryfowa II - pozostali odbiorcy.
Niezbędne przychody dla potrzeb obliczeń taryf ustalone zostały przez 

Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym 
poprzedzającym rok, w którym wprowadzane są taryfy oraz założeniach 
makroekonomicznych na 2012 rok w tym:

- średni wzrost ceny produkcji sprzedanej przemysłu prognozowany na 2,00 %,

- średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany na 3,00 %,

oraz przewidywanych zmianach warunków ekonomicznych, wielkości usług 
i warunków ich świadczenia.

Przedsiębiorstwo przyjęło do ustalenia taryf wielkości sprzedaży usług na poziomie:

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ilości 916 100 m3, co jest na poziomie 
roku obrachunkowego, co stanowi 101,8%

- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w ilości 636 500 m3, co stanowi 
107,10 % w stosunku do roku obrachunkowego.

Analizując złożony wniosek należy stwierdzić, że został on przygotowany zgodnie 
zobowiązującymi przepisami. Dołączone zostały elementy określone w § 19 ust. 
3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
0 zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
1 zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Taryfy zostały opracowane w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,

- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,

- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
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- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania 
zanieczyszczania ścieków,

- łatwość obliczania opłat i sprawdzenia przez odbiorców usług wysokości opłat i cen 
ich dotyczących.

Proponowane taryfy w porównaniu z obecnie obowiązującymi zakładają:

- wzrost ceny za 1 m3 dostarczonej wody o 0,16 zł ze stawki 2,67 zł do stawki 2,83 zł 
dla I grupy taryfowej, co stanowi 5,99 %,

- utrzymanie na dotychczasowym poziomie ceny za 1 m3 wody dla II grupy taryfowej tj. 
3,37 zł,

-wzrost ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków o 1,33 zł ze stawki 7,46 zł do stawki 
8.79 zł dla I i II grupy taryfowej, co stanowi 17,83 %.

Reasumując:

Należy uznać za celowe pod względem ich ponoszenia przedłożone przez 
Przedsiębiorstwo koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy O zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a taryfy za opracowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po przeanalizowaniu wniosku przedłożonego przez Przedsiębiorstwo uznano 
jednocześnie za uzasadnioną dopłatę w wysokości 2,56 zł brutto do opłaty za lm 3 
ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych przez odbiorców z gospodarstw 
domowych (grupa taryfowa I), co spowoduje wzrost o 0,32 zł brutto ze stawki 6.61 zł 
brutto do stawki 6,93 zł brutto, co stanowi wzrost o 4,84%.
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/156/11 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 29 listopada 2011 r. 

Zalacznik.odt

zał nr 1

PRZEWODNICZĄCY
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Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/156/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 listopada 2011 roku

1. Taryfa dla zaopatrzenia w wodę

grupa taryfowa I -gospodarstwa domowe do celów socjalno-bytowych oraz

Gmina za wodę pobraną przez jednostki straży pożarnej 

grupa taryfowa II -pozostali odbiorcy oraz gospodarstwa domowe do celów

innych niż socjalno-bytowe

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

L.p. Taryfowa
grupa

odbiorców
Wyszczególnienie

Cena netto 
[zł/m3 ]

stawka opłaty 
abonamentowej 
zł/odbiorcę/miesiąc

1 2 3 4

1 Grupa I cena za
dostarczoną wodę 2,83 wg załącznika Nr 1

2 Grupa II cena za
dostarczoną wodę 3,37 wg załącznika Nr 2

Załącznik Nr 1 . Stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców I grupy taryfowej:

L.p. wyszczególnienie stawka

opłaty

jednostka miary

1 odbiorcy usług rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego:

a/ dla wodomierza o 0  do 25 mm 4,00 zł/odbiorcę/miesiąc

b/ dla wodomierza o 0  od 32 do 40 mm 8,00 zł/odbiorcę/miesiąc

b/ dla wodomierza o 0  od 50 mm 14.00 zł/odbiorcę/miesiąc
2 odbiorcy usług w budynkach 

wielolokalowych rozliczani wg wskazań 
wodomierza zainstalowanego 
w zajmowanym lokalu

3,00 zł/odbiorcę/miesiąc



3 odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych 
norm zużycia wody 3,00 zł/odbiorcę/miesiąc

4 odbiorcy usług rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego i wodomierza 
dodatkowego:

a/ dla wodomierza o 0  do 25 mm 6,00
zł/odbiorcę/miesiąc

b/ dla wodomierza o 0  od 32 do 40 mm 10,00 zł/odbiorcę/miesiąc

c/ dla wodomierza o 0  od 50 mm 16,00 zł/odbiorcę/miesiąc

Załącznik Nr 2 . Stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców II grupy taryfowej

L.p. wyszczególnienie stawka

onłatv

jednostka miary

1 odbiorcy usług rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego:

a/ dla wodomierza o 0  do 25 mm 8,00 zł/odbiorcę/miesiąc

b/ dla wodomierza o 0  od 32 do 40 mm 14,00 zł/odbiorcę/miesiąc

b/ dla wodomierza 0  50 mm i powyżej
26,00 zł/odbiorcę/miesiąc

2 odbiorcy usług w budynkach 
wielolokalowych rozliczani wg wskazań 
wodomierza zainstalowanego 
w zajmowanym lokalu

6,00 zł/odbiorcę/miesiąc

3 odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych 
norm zużycia wody 6,00 zł/odbiorcę/miesiąc

4 odbiorcy usług rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego i wodomierza 
dodatkowego:

a/ dla wodomierza o 0  do 25 mm 12,00
zł/odbiorcę/miesiąc

b/ dla wodomierza o 0  od 32 do 40 mm 18,00 zł/odbiorcę/miesiąc

d  dla wodomierza 0  50 mm i powyżej 30,00 zł/odbiorcę/miesiąc



2.Taryfa dla odprowadzania ścieków

grupa taryfowa I -gospodarstwa domowe

grupa taryfowa II -pozostali odbiorcy

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzania ścieków

Lp Taryfowa
grupa

odbiorców Wyszczególnienie

Cena / stawka 
opłaty netto

zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 

(zł/odbiorcę/miesiąc)

1 2 3 4
1 Grupa I cena za

odprowadzone
ścieki 8,79 3,00

2 Grupa II cena za
odprowadzone
ścieki 8,79 8,00

Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfach dolicza się podatek VAT zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

PRZEWODNICZĄCY 
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