PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia
w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr
23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz.
1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; 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 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420;
Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142; Nr 28 poz. 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106
poz. 675) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U.
2006 r. Nr 123 poz.858 ze zmianami: z 2007 r. Nr 147 poz. 1033; z 2009 r. Nr 18
poz. 97; z 2010 r. Nr 47 poz. 278; Nr 238 poz. 1578) Rada Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Piotrków Trybunalski oraz innych
gmin na podstawie zawartych przez gminę Piotrków Trybunalski porozumień
międzygminnych.
2. Taryfa, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Taryfa, o której mowa w § 1, obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia
30 czerwca 2013 roku.
§ 3.
Zatwierdzoną taryfę Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. poda do
publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858).
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr.........................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia .........................
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

1

2

3

1.

I.1, I.2

II.1, II.2

2.

III.1, III.2

3.

IV

4.

Cena / stawka

Podatek

Cena / stawka

netto

VAT 8%

brutto

4

5

6

7

cena za 1m3 wody

3,36

0,27

3,63

zł / m3

stawka opłaty
abonamentowej

8,86

0,71

9,57

zł / odbiorcę /okres
rozliczeniowy

cena za 1m3 wody

3,39

0,27

3,66

zł / m3

stawka opłaty
abonamentowej

8,86

0,71

9,57

zł / odbiorcę /okres
rozliczeniowy

cena za 1m3 wody

3,41

0,27

3,68

zł / m3

stawka opłaty
abonamentowej

8,86

0,71

9,57

zł / odbiorcę /okres
rozliczeniowy

cena za 1m3 wody

3,28

0,26

3,54

zł / m3

Jednostka miary

Wysokość cen za odprowadzane ścieki
Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

1

2

I, II

1.

Cena

Podatek

Cena

netto

VAT 8%

brutto

3

4

5

6

7

cena
za
1m3
odprowadzanych ścieków

5,64

0,45

6,09

zł / m

Jednostka miary

3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 (tabele 1 i 2) dolicza się podatek
od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ……….. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia ………..

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim wystąpiła
z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piotrków Trybunalski oraz
innych gmin na podstawie zawartych przez gminę Piotrków Trybunalski porozumień
międzygminnych.
Okres obowiązywania taryf od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.
Wystąpienie Spółki Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie
Trybunalskim, odnośnie terminowości, zgodne jest z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006
r. Nr 123 poz. 858).
Zatwierdzenie taryfy powinno nastąpić w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku
w formie Uchwały Rady Miasta, którą należy podjąć na sesji w dniu 29 maja 2012 r.
Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim proponuje
- przykładowo dla odbiorców indywidualnych:
1. wzrost ceny za 1m3 wody z kwoty 3,20 zł do 3,36 zł (bez podatku VAT), tj.
wzrost o 0,16 zł
2. wzrost ceny za 1m3 odprowadzanych ścieków z kwoty 5,01 zł do 5,64 zł (bez
podatku VAT), tj. wzrost o 0,63 zł.
Wzrost kosztów, ujętych we wniosku Spółki Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja
w Piotrkowie Trybunalskim, został poddany weryfikacji pod względem celowości ich
ponoszenia oraz zgodności taryfy i planu z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz.858)
Przeprowadzona weryfikacja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Taryfowe grupy odbiorców usług

Tabela 1. Taryfowe grupy odbiorców wody

Symbo
Taryfowa grupa odbiorców usług
l grupy

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
usług

I.1

Budynki
mieszkalne
jedno
i wielolokalowe, instytucje użyteczności
publicznej oraz placówki usługowe
świadczące usługi o charakterze socjalnobytowym,
rozliczanie
w
okresie
jednomiesięcznym.

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele
socjalno-bytowe. Gmina za wodę pobraną z publicznych
studni i zdrojów ulicznych oraz zużytą do zasilania
publicznych fontann i zraszania publicznych ulic i terenów
zielonych. Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny
tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość
dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania
wodomierza.

I.2

Budynki
mieszkalne
jedno
i wielolokalowe, instytucje użyteczności
publicznej oraz placówki usługowe
świadczące usługi o charakterze socjalno
- bytowym, rozliczanie w okresie
dwumiesięcznym.

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele
socjalno-bytowe. Gmina za wodę pobraną z publicznych
studni i zdrojów ulicznych oraz zużytą do zasilania
publicznych fontann i zraszania publicznych ulic i terenów
zielonych. Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny
tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość
dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania
wodomierza.

II.1

Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby
produkcji, w której woda wchodzi w skład albo
Zakłady
przemysłu
spożywczego bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi
i farmaceutycznego, rozliczanie w okresie i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania np.
jednomiesięcznym.
mleczarnie, masarnie, zakłady drobiarskie i inne. Odbiorcy
rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania
wodomierza.

II.2

Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby
produkcji, w której woda wchodzi w skład albo
Zakłady
przemysłu
spożywczego bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi
i farmaceutycznego, rozliczanie w okresie i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania np.
dwumiesięcznym.
mleczarnie, masarnie, zakłady drobiarskie i inne. Odbiorcy
rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania
wodomierza.

III.1

Odbiorcy usług nie wymienieni w grupach I i II w tym m.in.
zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo,
Przemysł pozostały i pozostałe usługi,
hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne.
rozliczanie w okresie jednomiesięcznym.
Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu
o wskazania wodomierza.

III.2

Odbiorcy usług nie wymienieni w grupach I i II w tym m.in.
zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo,
Przemysł pozostały i pozostałe usługi,
hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne.
rozliczanie w okresie dwumiesięcznym
Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu
o wskazania wodomierza.

IV

Gmina za wodę
przeciwpożarowe.

zużytą

na

cele Wg zasad wynikających z umowy zawartej w tym celu
z gminą.

Tabela 2. Taryfowe grupy dostawców ścieków

Symbol
grupy

Taryfowa grupa odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy
odbiorców usług

I

Budynki
mieszkalne
jednoi wielolokalowe, instytucje użyteczności
publicznej
oraz
placówki
usługowe
świadczące usługi o charakterze socjalnobytowym.

Właściciele i zarządcy budynków. Odbiorcy rozliczani
za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu
o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań
wodomierza głównego i dodatkowego określającego
ilość wody zużytej bezpowrotnie, oraz w oparciu
o wskazania urządzeń pomiarowych.

Zakłady przemysłowe i pozostałe.

Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków
określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na
podstawie
wskazań
wodomierza
głównego
i dodatkowego określającego ilość wody zużytej
bezpowrotnie, oraz w oparciu o wskazania urządzeń
pomiarowych.

II

