
UCHWAŁA NR XXXIV/257/2017
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Miasta i Gminy Krotoszyn i zatwierdzenia taryf dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę miasta 

Zduny oraz wsi  Chachalnia, Siejew i Ostatni Grosz z terenu Gminy Zduny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2016 poz 
446 ze zmianami), art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015.139 ze zmianami) oraz § 2 Porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn oraz Gminą i Miastem Zduny z dnia 17 maja 2004 r. 
i uchwały nr XX/147/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem  i Gminą Krotoszyn, a Gminą i Miastem Zduny w celu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Zduny, wsi Chachalnia, Siejew i Ostatni Grosz uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy, w tym ceny i stawki opłat na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, w wysokości:

1. Za dostarczoną wodę: cena/stawka opłaty stanowi wartość netto - bez podatku od towarów i usług,

1) Grupa 1

a) cena wody  3,06 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej  4,85 zł/odbiorcę/miesiąc 

b) cena wody  3,06 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej  2,23 zł/odbiorcę/miesiąc 

c) cena wody 3,06 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 2,24 zł/odbiorcę/odczyt 

2) Grupa 2

a) cena wody 3,09 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 4,85 zł/odbiorcę/miesiąc 

b) cena wody 3,09 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 2,23 zł/odbiorcę/miesiąc 

c) cena wody 3,09 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 2,24 zł/odbiorcę/odczyt 

3) Grupa 3

a) cena wody 3,11 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 4,85 zł/odbiorcę/miesiąc 

b) cena wody 3,11 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 2,23 zł/odbiorcę/miesiąc 

c) cena wody 3,11 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 2,24 zł/odbiorcę/odczyt 

2. Za odprowadzanie ścieków: cena stanowi wartość netto - bez podatku od towarów i usług,

1) Grupa 1 - cena usługi odprowadzania ścieków 5,83 zł/m3 

2) Grupa 2 - cena usługi odprowadzania ścieków 5,83 zł/m3 

3) Grupa 3 - cena usługi odprowadzania ścieków 5,83 zł/m3  

4) Grupa 4 - cena usługi odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji administrowanej przez 
PGKiM Sp. z o.o.  3,40 zł/m3,

5) Grupa 5 -cena usługi odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do  kanalizacji będącej własnością 
PGKiM Sp. z o.o. 22,58 zł/m3.

§ 2. Zatwierdza się taryfy, w tym ceny i stawki opłat na terenie Gminy Zduny, w zakresie zaopatrzenia w wodę 
miasta Zduny,  wsi Chachalnia, Siejew i Ostatni Grosz, w wysokości: cena/stawka opłaty stanowi wartość netto - 
bez podatku od towarów i usług,

1) Grupa 1

a) cena wody 2,19 zł/m3  - stawka opłaty abonamentowej 4,72 zł/odbiorcę/miesiąc 

b) cena wody 2,19 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 2,14 zł/odbiorcę/miesiąc 
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c) cena wody 2,19 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 2,25 zł/odbiorcę/odczyt 

2) Grupa 2

a) A - cena wody 2,23 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 4,72 zł/odbiorcę/miesiąc 

b) B - cena wody 2,23 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 2,14 zł/odbiorcę/miesiąc 

c) C - cena wody 2,23 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 2,25 zł/odbiorcę/odczyt 

3) Grupa 3

a) cena wody 2,25 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 4,72 zł/odbiorcę/miesiąc 

b) cena wody 2,25 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 2,14 zł/odbiorcę/miesiąc 

c) cena wody 2,25 zł/m3 - stawka opłaty abonamentowej 2,25 zł/odbiorcę/odczyt 

§ 3. 1. Zatwierdza się jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, określone za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonych jako 
wskaźnik:

Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia Jednostki Najwyższa dopuszczalna wartość 
Jednostkowa
stawka opłat 

w zł/kg (Netto)
1 2 3 4

1. BZT5 mgO2
/dm3 zgodnie z zawartą umową lub ZDN 26,31

2. CHZT mgO2
/dm3 zgodnie z zawartą umową lub ZDN 15,81

3. Zawiesina ogólna mg/dm3 zgodnie z zawartą umową lub ZDN 4,87
4. Azot ogólny mg/dm3 zgodnie z zawartą umową lub ZDN 26,31
5. Fosfor ogólny mg/dm3 zgodnie z zawartą umową lub ZDN 26,31

6. Substancje ekstrahujące się 
eterem naftowym

mg/dm3 zgodnie z zawartą umową lub ZDN 460,65

2. Najwyższa dopuszczalna wartość określana jest zgodnie z zawartą umową lub Zakładowym Dokumentem 
Normalizacyjnym, (ZDN), który określa jakość ścieków przemysłowych wprowadzanych do oczyszczalni 
miejskiej w Krotoszynie, dostępny w siedzibie lub na stronie internetowej  Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z o.o. w Krotoszynie.

§ 4. Zatwierdza się jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia Jednostki
Najwyższa 

dopuszczalna 
wartość

Jednostkowa 
stawka opłaty 

w zł/m3 (Netta)

1.
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo 

niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 
0,5 pH

pH 6,5-9,5 1,32

2.
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo 

niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 
1,5 pH

pH 6,5-9,5 3,30

3.
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo 

niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 
1,5 pH do 2,5 pH

pH 6,5-9,5 6,58

4.
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo 

niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 
2,5 pH

pH 6,5-9,5 12,76

5.
Za ścieki, których temperatura przekracza 

dopuszczalną wysokość o mniej niż 5°C – za każdy 
stopień przekroczenia

ºC 35 0,66

6.
Za ścieki, których temperatura przekracza 

dopuszczalną wysokość o 5°C i więcej – za każdy 
stopień przekroczenia

ºC 35 1,32

§ 5. Do cen i stawek określonych w § 1 - 5 dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

§ 6. 1. Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług dla zaopatrzenie w wodę:
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1) Grupa 1

a) Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego. Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia 
lub na cele socjalno-bytowe np. gospodarstwa domowe, placówki społeczno-wychowawcze.

b) Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody. Odbiorcy wody 
przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. gospodarstwa domowe, placówki społeczno-
wychowawcze.

c) Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu o wskazania podwodomierza, na podstawie odrębnej umowy o rozliczanie 
podwodomierza. Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. gospodarstwa 
domowe, placówki społeczno-wychowawcze.

2) Grupa 2

a) Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo 
bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub  na cele konfekcjonowania, np. 
mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo warzywnego, 
rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną 
w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

b) Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo 
bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, np. 
mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo warzywnego, 
rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną 
w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody.

c) Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo 
bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, np. 
mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo warzywnego, 
rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną 
w oparciu o wskazania podwodomierza, na podstawie odrębnej umowy o rozliczanie podwodomierza.

3) Grupa 3

a) Odbiorcy usług nie wymienieni w grupie 1 i 2, w tym m.in.: zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, 
budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe oraz na cele zasilania fontann, 
przeciwpożarowe i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wodomierz główny.

b) Odbiorcy usług nie wymienieni w grupie 1 i 2, w tym m.in.: zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, 
budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe oraz na cele zasilania fontann, 
przeciwpożarowe i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o przepisy dotyczące 
przeciętnych norm zużycia wody.

c) Odbiorcy usług nie wymienieni w grupie 1 i 2, w tym m.in.: zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, 
budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe oraz na cele zasilania fontann, 
przeciwpożarowe i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania podwodomierza, 
na podstawie odrębnej umowy o rozliczanie podwodomierza.

2. Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie odprowadzanie ścieków:

1) Grupa 1  Właściciele, zarządcy budynków oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, którzy 
pobierają wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe. Odbiorcy rozliczani za ilość 
odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, podwodomierza lub przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody.

2) Grupa 2  Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, 
ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, podwodomierza lub przepisy dotyczące przeciętnych 
norm zużycia wody, zakupujący wodę przeznaczoną  na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład 
albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania,                                          
np. mleczarnie,masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo warzywnego, 
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rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i inne. Ilość odprowadzonych ścieków może zostać 
zmniejszona o ilość wody bezpowrotnie zużytej.

3) Grupa 3 Odbiorcy usług nie wymienieni w grupie 1 i 2 odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę. Ilość  
odprowadzanych ścieków określa się w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, podwodomierza lub przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody. Ilość 
odprowadzonych ścieków może zostać zmniejszona o ilość wody bezpowrotnie zużytej.  Grupa obejmuje także 
ścieki opadowe i roztopowe wprowadzane do kanalizacji. Ilość  ścieków opadowych i roztopowych określa się 
wg wskazań urządzenia pomiarowego lub w przypadku jego braku na podstawie umowy.

4) Grupa 4  Zarządcy dróg, którzy odprowadzają ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją administrowaną przez 
PGKiM Sp. z o.o. Ilość ścieków określa się wg wskazań urządzenia pomiarowego lub w przypadku jego braku 
na podstawie umowy.

5) Grupa 5  Zarządcy dróg, którzy odprowadzają ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją będącą własnością 
PGKiM Sp. z o.o. Ilość ścieków określa się wg wskazań urządzenia pomiarowego lub w przypadku jego braku 
na podstawie umowy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 
dnia 31 marca  2018 r.

 

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka
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UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane są przedłożyć radzie gminy
do zatwierdzenia taryfy cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków oraz stawki opłat stałych.
W dniu 20 stycznia 2017 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Krotoszynie złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf, z tabelarycznym szczegółowym
przedstawieniem przychodów i kosztów mających wpływ na wysokość ustalonych cen za zużycie
wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokość miesięcznych opłat stałych dla odbiorcy.
Zaproponowane taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków zostały
sprawdzone pod względem celowości ponoszenia kosztów i opracowania zgodnie z ustawą.
Dla odbiorców usług na terenie miasta i gminy Krotoszyn, w porównaniu do roku obrachunkowego
poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf, ceny za zużycie wody w grupie 1 zwiększono o 3,7
% i w grupie 2 i 3 zwiększono o 3,3 %. Natomiast ceny za odprowadzanie ścieków, w porównaniu
do ubiegłego okresu, spadły dla grupy 1, 2 i 3 o 0,1 %. Wysokość opłaty stałej została
zróżnicowana w stosunku do sposobu prowadzenia odczytu i rozliczenia i tak w przypadku
wodomierza głównego wynosić będzie 4,85 zł netto za miesiąc, przy rozliczaniu w oparciu o
przepisy dotyczące przeciętnej normy zużycia wody wynosić będzie 2,23 zł netto miesięcznie i
przy rozliczaniu wody w oparciu o podwodomierz wynosić będzie 2,24 zł netto, miesięcznie i nie
uległa zmianie.
Zmianie ulegają stawki obejmujące zarządców dróg, za odprowadzenie ścieków opadowych i
roztopowych do kanalizacji. W grupie 4 obejmującej zarządców dróg odprowadzających ścieki
opadowe i roztopowe do kanalizacji administrowanej przez PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie,
opłata ulega zwiększeniu o 2,6 % i wynosić będzie 3,40 zł/m3 netto, natomiast w grupie 5
obejmującej zarządców dróg odprowadzających ścieki opadowe i roztopowe do kanalizacji będącej
własnością PGKiM Sp. z o.o. opłata ulega zmniejszeniu o 2,9 % i wynosić będzie 22,58 zł. netto za
m3.
W taryfach wprowadzono również jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, określone za 1 kg substancji,
w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik oraz stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnego
odczynu i temperatury odprowadzanych ścieków.
Uchwała obejmuje również, zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym taryfy na
terenie Gminy Zduny w zakresie zaopatrzenia w wodę miasta Zduny oraz wsi Chachalnia, Siejew i
Ostatni Grosz.
W porównaniu do roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf, ceny za
zużycie wody w grupie 1 nie uległy zmianie, natomiast cenę wody w grupie 2 i 3 zmniejszono o
0,4 %. Wysokość opłaty stałej została również zróżnicowana w stosunku do sposobu prowadzenia
odczytu i rozliczenia i tak w przypadku wodomierza głównego wynosić będzie 4,72 zł netto za
miesiąc, przy rozliczaniu w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnej normy zużycia wody wynosić
będzie 2,14 zł netto miesięcznie i przy rozliczaniu wody w oparciu o podwodomierz wynosić
będzie 2,25 zł netto, miesięcznie i nie uległy zmianie.
Podwyżki cen za zużycie wody związane są m.in. ze wzrostem wartości majątku. Rozwój sieci
wodociągowej wynika z konieczności ciągłej wymiany starych odcinków sieci, a także budowę
nowych, zarówno dla celów mieszkaniowych jak i funkcjonowania produkcji. Duży wpływ na
wysokość taryf mają koszty opłat za korzystanie ze środowiska oraz zakup energii elektrycznej.

Złożony wniosek taryfowy zakłada zmiany cen za odprowadzanie wód opadowych i
roztopowych. Bardzo wysoki poziom cen za odprowadzanie tych ścieków do kanalizacji będącej
własnością spółki związany jest z wysokimi kosztami jej eksploatacji. W strukturze kosztów
dominuje amortyzacja oraz podatek od nieruchomości. Te dwie pozycje stanowią aż 87%
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wszystkich kosztów. Wynika to z faktu, że majątek obejmuje tylko nowe sieci, wybudowane przede
wszystkim w ramach etapu II i III - regulacji gospodarki wodno-ściekowej.

Przedstawione taryfy pozwolą kontynuować proces systematycznej modernizacji urządzeń
wodno-kanalizacyjnych. Majątek ten powstał w wyniku poniesionych w latach poprzednich
wydatków inwestycyjnych. Konieczne jest prowadzenie takiej polityki cenowej, która zapewni
niezbędne środki do utrzymania tego majątku w dobrym stanie.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Burmistrz Krotoszyna

mgr Franciszek Marszałek
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