UCHWAŁA Nr 32/VII/2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna.
Na podstawie przepisu art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 24 ust. 1-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858
z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się opłatę za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna do odbiorców:
a)

Taryfa I: woda dostarczona do odbiorców:
- cena za 1 m³ dostarczonej wody w wysokości: 2,00 zł plus obowiązujący
podatek VAT.

b)

Taryfa II: woda dostarczona do odbiorców korzystających z podliczników:
- cena za 1 m³ dostarczonej wody do spoŜycia i celów gospodarczych
w wysokości: 2,00 zł plus obowiązujący podatek VAT,
- cena za 1 m³ dostarczonej wody wg wskazań podliczników w wysokości:
4,00 zł plus obowiązujący podatek VAT.
§ 2.

Zatwierdza się opłatę za 1 m³ ścieków odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej
od odbiorców.
Taryfa za ścieki odprowadzone od odbiorców:
- cena za l m³ odprowadzonych ścieków w wysokości: 5,52 zł plus
obowiązujący podatek VAT .
§ 3.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 maja 2011 r. i obowiązuje 1 rok.
2. Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
podlegają opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72
poz.747 z późn. zm.).

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Jarosław Chrzanowski

UZASADNIENIE
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy
z dnia 7 czerwca.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2006r w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127/2006, poz. 886), po
weryfikacji kosztów pod względem ich celowości przedkłada do zatwierdzenia taryfy:
Weryfikacja kosztów uzyskania uzdatnionej wody:
Na podstawie obrotów na klasyfikacjach wydatków od dnia 01.01.2010r. do 31.12.2010r.,
(uzyskanych od referatu finansowego), wyliczono koszty wydobycia, uzdatniania wody i
konserwacji sieci miejskiej oraz inwestycji związanych z uzyskaniem i dostarczeniem do
mieszkańców wody za rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf.
Zgodnie z ww. Rozporządzeniem do oszacowania kosztów doliczono przewidywany wzrost
opłat, które miasto będzie musiało ponieść w związku z inflacją. Koszty te oszacowano w
roku 2011 na kwotę 265.000 zł.
Woda uzdatniona uzyskiwana w Stacji Uzdatniania zuŜywana jest przez mieszkańców miasta
a takŜe wykorzystywana jako woda technologiczna na obsługę stacji i sieci wodociągowej. W
roku 2010 sprzedano 131.014,80m³ wody, w tym odczyty z liczników wynosiły 124 614,8m³
na podlicznikach odczytano tylko 6.400m³- co stanowi 5% wartości wody sprzedanej. W
związku z powyŜszym a takŜe biorąc pod uwagę fakt, Ŝe w roku 2011 nie przewiduje się
nowych inwestycji wodociągowych, moŜliwe jest obniŜenie opłaty do 2,00 zł netto za 1m³
wody dostarczonej do mieszkańców - pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna.
Dla porównania ceny 1 m³ wody u sąsiadów:
• Brwinów -2,31zł netto- gospodarstwa domowe,
• Milanówek -2,64 zł netto - gospodarstwa domowe.
Weryfikacja kosztów ścieków:
Na podstawie obrotów na klasyfikacjach wydatków od dnia 01.01.2010r. do 31.12.2010r.,
(uzyskanych od referatu finansowego), wyliczono koszty odbioru ścieków i konserwacji sieci
miejskiej oraz koszty przesyłu ścieków przez miasto Milanówek a takŜe koszt zrzutu ścieków
do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim, za rok obrachunkowy poprzedzający
wprowadzenie nowych taryf.
W roku 2011 za zrzut ścieków do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim podniesiono
opłatę aŜ o 23%, to znaczy, Ŝe faktury wystawione przez ZWIK w Grodziskim Mazowiecki
wzrosną o 134.361,37zł Zgodnie z ww. Rozporządzeniem do oszacowania kosztów doliczono
przewidywany wzrost opłat, które miasto będzie musiało ponieść w związku z inflacją.
Koszty te oszacowano w roku 2011 na kwotę.994.000 zł.
W roku 2010 odprowadzono 166.330 m³ ścieków do oczyszczalni w Grodzisku
Mazowieckim.
W związku z powyŜszym konieczna jest podwyŜka opłat za odbierane od mieszkańców
ścieki do kwoty 5,52zł netto za 1m³ ścieków.
Dla porównania ceny 1 m³ ścieków u sąsiadów:
• Brwinów -5,09 zł netto -gospodarstwa domowe,
• Milanówek -5,87 zł netto- gospodarstwa domowe.
Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne, poniewaŜ obowiązujące przepisy wymagają
corocznego zatwierdzania nowych stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków komunalnych. Opracowane taryfy będą obowiązywały na terenie
miasta Podkowa Leśna po wejściu uchwały w Ŝycie przez 1 rok.

