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Uchwała Nr XII/ 101 /15 .......................
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków pochodzących z wód
opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1), oraz art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 139) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 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. Nr 127 poz. 886) Rada Miejska
w Trzebiatowie uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków pochodzących z wód
opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, wprowadzane do systemu kanalizacji deszczowej na terenie
gminy Trzebiatów, eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. z
siedzibą w Chełmie Gryfickim, stanowiącą załącznik do uchwały, na okres od dnia 01.11.2015 r. do dnia
31.10.2016 r. w wysokości:
Lp.
1
1.

Taryfowa grupa
odbiorców
2
Wszyscy odbiorcy

Wyszczególnienie
3
cena za m2
powierzchni

Jednostka
Cena netto
miary
4
5
2
zł/m /rok
2,28

Cena brutto
6
2,46

§ 2. Z dniem 1 listopada traci moc uchwała Nr LI/437/14 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia
25 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków
pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów na okres od dnia
01.11.2014 do dnia 31.10.2015 r.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Makarewicz

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072.

Załącznik
do Uchwały Nr XII/ 101 /15
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia

TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW POCHODZĄCYCH
Z WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA TERENIE GMINY TRZEBIATÓW
NA OKRES OD DNIA 01.11.2015 r. DO DNIA 31.10.2016 r.

WPROWADZENIE
Niniejsza taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków pochodzących z wód
opadowych i roztopowych stanowi cenę oraz określa warunki jej stosowania na
terenie gminy Trzeb iatów, tam gdzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów –
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie Gryfickim, prowadzi
działalność w zakresie odprowadzania ścieków pochodzących z wód opadowych i
roztopowych.
Taryfa opracowana został a na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku (tekst
jednolity Dz. U. 2015 poz. 139) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą oraz na podstawie rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 roku
Nr 127 poz. 886) w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, zwanego dalej rozporządzeniem.
Po dokonaniu analizy kosztów nie wyłoniono odrębnych grup odbiorców usług.
Jednakowa cena w zł/m 2 dotyczy wszystkich odbiorców usług zbiorowego
odprowadzania ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych,
świadczonych przez spółkę na terenie gminy Trzebiatów.
W okresie obowiązywania taryf tj. od 01.11.2015 do 31.10.2016 roku
proponuje się stosowanie taryfy jednolitej, jednoczłonowej za odprowadzanie
ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych, tj. ceny w zł za m 2 .
Przy ustalaniu taryf za podstawę przyjęto dane z ewidencji księgowej –
ostatni rok obrachunkowy – z dwunastu kolejnych miesięcy od lipca 2014 do czerwca
2015 roku włącznie.
Niezbędne przychody zostały ustalone przy uwzględnieniu:
1. wynagrodzeń z pochodnymi oraz innych świadczeń na rzecz pracowników;
2. materiałów;
3. energii elektrycznej;
4. amortyzacji
5. usług obcych;
6. pozostałych kosztów eksploatacji i utrzymania;
7. podatków i opłat niezależnych od przedsiębiorstwa;
8. opłat za korzystanie ze środowiska
9. marży zysku.
Przy
ustalaniu
niezbędnych
przychodów
nie
uwzględni ono
należności
nieregularnych, ustalanych na podstawie odpisów aktualizujących te należności.

Wielkość powierzchni, z której odprowadzane są ścieki pochodzące z wód
opadowych i roztopowych, ustalono na podstawie analizy zawartych umów na
świadczenie tej usługi.
I. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów – Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością powstał z dniem 1 stycznia 2008 roku w wyniku przekształcenia
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie (zakładu budżetowego).
Przedmiotem działalności spółki między innymi jest pobór, uzdatnianie i
dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych jak
również pochodzących z wód opadowych i roztopowych.
Przychodami spółki są wpływy z opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków oraz wpływy z dodatkowo świadczonych usług będących przedmiot em
działalności zakładu.
Uzyskiwane przychody przeznaczane są na funkcjonowanie spółki oraz utrzymanie i
eksploatację środków trwałych będących w jej posiadaniu i wykorzystywanych do
prowadzenia działalności.
II. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY
Biorąc pod u wagę kryteria określone w § 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia, spółka
opracowała taryfę jednolitą (ze względu na rodzaj) i jednoczłonową (ze względu na
strukturę), tj. zawierającą cenę odniesioną do m 2 powierzchni zanieczyszczonej o
trwałej nawierzchni, z które j odprowadzane są ścieki pochodzące z wód opadowych i
roztopowych, bez opłaty abonamentowej.
III. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW
Z pośród wszystkich odbiorców usług wyłoniono jedną grupę odbiorców.
Ponoszone koszty w przypadku wszystkich odbiorców kształtuj ą się na tym samym
poziomie. Rodzaj i sposób zagospodarowania powierzchni, z której odprowadzane są
ścieki pochodzące z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji
deszczowej jest zbliżony.
IV. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
Przy
opadowych
cenę usług
powierzchni

rozliczeniach za odprowadzanie ścieków pochodzących z wód
i roztopowych obowiązuje taryfa jednoczłonowa zawierająca jednolitą
w zł/m 2 dla wszystkich odbiorców tej usługi, tj. cenę w zł za m 2
o trwałej nawierzchni na rok.

Tabela. Cena za m 2 odprowadzanych ścieków opadowych i roztopowych
Lp.
1
1.

Taryfowa grupa
odbiorców
2
Wszyscy odbiorcy

Wyszczególnienie
3
cena za

m2 powierzchni

Jednostka
miary
4
zł/m2/rok

Cena netto

Cena brutto

5
2,28

6
2,46

Do ceny określonej w powyższej tabe li w kolumnie 5 należy doliczyć podatek
od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień sporządzenia
wniosku stawka podatku od towarów i usług wynosi 8 %.
V. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM RODZAJU NAWIERZCHNI I
SPOSOBU JEJ ZAGOSPODAR OWANIA.
Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków odbywają się na podstawie przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz
pisemnie zawartej umowy.
Podstawą do naliczenia należności jest wielkość powierzchni z jakiej
odprowadzane są ścieki pochodzące z wód opadowych i roztopowych do urządzeń
kanalizacji deszczowej, będących w posiadaniu spółki.
Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy, z tym że f aktury za świadczone
usługi mogą być wystawiane w okresach innych niż miesięczne.
Taryfy ustalono tak, aby na ich podstawie oraz na podstawie wielkości
powierzchni , możliwe było obliczenie należności w sposób łatwy i przejrzysty dla
odbiorcy.
Szczegółowe zasady rozliczeń z odbiorcami na obszarze gminy Trzebiatów,
określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzony
uchwałą Nr XLII/409/06 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 23 lutego 2006 roku.
VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP ŁAT
1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków pochodzących z wód opadowych i
roztopowych dla wszystkich odbiorców usług dokonywane jest w oparciu o takie
same zasady technologiczne i techniczne .
Minimalny poziom usług świadczonych przez spółkę, określony został w
Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w taryfie ceny stosowane będą przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych
w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
oraz z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

