UCHWAŁA Nr II/6/2014
Rady Gminy Liniewo
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 24 ust. 9a 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 , z póź zm)
oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2013 r. poz. 594 z póź zm.)
Rada Gminy Liniewo na wniosek Wójta Gminy Liniewo, uchwala co następuje:
§1
Na uzasadniony wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego w Orlu przedłuża się na
okres od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. czas obowiązywania dotychczasowych
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych
uchwałą Nr XXXIV/209/2014 Rady Gminy Liniewo z dnia 28 listopada 2013 w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zatwierdza się taryfy zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liniewo.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Szarmach

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu, jednostka realizująca zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Liniewo wnioskiem z dnia 2010-2014 na podstawie art. 24 ust. 9a 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, ze zm.) zwróciła się do Wójta Gminy Liniewo o przedłużenie na okres od dnia 1 stycznia
2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych Uchwałą Nr
XXXIV/209/2013 Rady Gminy Liniewo z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wniosek w sprawie przedłużenia obowiązujących taryf Samorządowy Zakład
Budżetowy w Orlu uzasadnia niezmiennym zakresem dotychczasowych usług, brakiem
prognoz przewidujących obniżenie ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w
trakcie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf oraz utrzymaniem na
dotychczasowym poziomie kosztów prowadzonej przez siebie działalności.
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
jest uzasadnione.
Ponadto przewiduje się zmianę ilości osób zatrudnionych w Samorządowym
Zakładzie Budżetowym w Orlu, a także zwiększenie ilości odprowadzonych ścieków
komunalnych w związku z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców wsi
Wysin, Stary Wiec, Płachty oraz w roku 2015 części mieszkańców wsi Iłownica.

Załącznik do Uchwały nr II/6/2014
Rady Gminy Liniewo
z dnia 05 grudnia 2014 r.
Wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf

Liniewo, dnia 20-10-2014 r.

Rada Gminy Liniewo
przez
Wójta Gminy Liniewo

Wniosek
o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy
Liniewo.

Na zasadzie art. 24 ust. 9a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 123 poz. 858, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”, Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu przedkłada wniosek
o przedłużenie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków zatwierdzonych uchwałą nr XXXIV/209/2013 z dnia 28 listopada
2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Niniejszy wniosek został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełnia
wymogi, o których mowa w art. 24 ust. 9b-9c Ustawy.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat podlegających przedłużeniu
Tabela 1
l.p.
Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,87

zł/m3

2

Cena za 1 m3 odprowadzanych
ścieków

4,31

zł/m3

3

Cena za 1 m3 odprowadzanych
ścieków mieszkańców wsi Garczyn

4,10

zł/m3

4

Cena za 1 m3 odprowadzanych
ścieków – dostawa wozem
asenizacyjnym

6,22

zł/m3

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8 %
Uzasadnienie
I. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
obowiązująca obecnie na terenie Gminy Liniewo, została zatwierdzona Uchwałą nr
XXXIV/209/2013 z dnia 28 listopada 2013 Rady Gminy Liniewo w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, utraci moc
z dniem 31 grudnia 2014 r. Zakład dokonał analizy ponoszonych kosztów zaopatrzenia w
wodę i odprowadzania ścieków, z której wynika, że w przypadku przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf o jeden rok tj. na okres od dnia 1 stycznia 2015 do
dnia 30.06.2015 roku, przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług pokryją w całości
koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf.
Skutkiem przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf będzie sytuacja
opracowania nowych taryf na okres od dnia 01.01.2015 do 30.06.2015
II. Zgodnie z art. 24 ust. 9b Ustawy, w uzasadnieniu wniosku przedsiębiorstwo wodociągowo
– kanalizacyjne jest zobowiązane do zamieszczenia, w szczególności informacji dotyczących:
1) zakresu świadczonych usług;
2) warunków
ekonomicznych
uzasadniających
przedłużenie
obowiązywania
dotychczasowych taryf.
Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu składa wniosek przedstawiając w załączniku nr 1
wielkości niezbędnego przychodu w okresie przedłużenia ( koszty oraz wydatki zostały
wyznaczone dla okresu od 01.01.2015 do 31.12.2015)
III. Z powyższych względów. Zakład poniżej przedkłada wymagane informacje:
1) Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu prowadzi działalność na terenie Gminy Liniewo w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
podstawie Uchwały Rady Gminy Liniewo nr XIII/71/2011 z dnia 21 grudnia 2011 =r. w
sprawie powołania Samorządowego Zakładu Budżetowego w Orlu.
Oprócz:
− poboru i uzdatniania oraz rozprowadzania wody /PKD 36.00/

− odprowadzania ścieków /PKD 37.00/
Świadczenie usług realizowane jest w oparciu o:
1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała nr
XXXIII/236/2002 Rady Gminy Liniewo z dnia 10 października 2002;
2. Umowy zawarte z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych i
kanalizacyjnych.
3. Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska, rozporządzenia w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków, warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalające wymagania dotyczące jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych,
fizykochemicznych i organoleptycznych.
Wszelkie zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowo –
kanalizacyjnej na terenie Gminy Liniewo prowadzi Urząd Gminy Liniewo.
Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych w hydroforniach na terenie Gminy Liniewo.
Sieci wodociągowo – kanalizacyjne wymagają stałych bieżących remontów i modernizacji
oraz usuwania częstych awarii. Zgłaszane awarie są sprawdzane i usuwane bezzwłocznie.
2) Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie czasu obowiązywania taryf.
Zgodnie z art. 24 ust. 9a Ustawy, istnieje możliwość przedłużania czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf na okres do 30.06.2015 roku.
Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych charakteryzuje się stałym nieznacznym
przyrostem ich liczby, przy równoczesnym spadku ilości poboru wody i zrzutu ścieków.
Nastąpi jednak wzrost ilości odprowadzonych ścieków w związku z podłączeniem do sieci
kanalizacji sanitarnej miejscowości Wysin, Płachty, Stary Wiec oraz Iłownica co spowoduje
wzrost liczby odbiorców o około 680 osób około 30%.
Podstawą ustalenia taryf na kolejny rok obowiązywania zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z 2006 r.) są planowane koszty na
podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym
wprowadzana jest taryfa. Przy planowaniu uwzględnia się również planowane zmiany tych
kosztów w roku obowiązywania taryfy, zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości
usług, ze względu na lokalne uwarunkowania, strukturę odbiorców i zmianę warunków
ekonomicznych.
Przy ustalaniu wniosku o przedłużenie obowiązujących taryf, zachowując staranność
zmierzają do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów, podstawę ich ustalenia
stanowiły dane z ewidencji księgowej za rok obrachunkowy – 2013 powiększone o:
−
koszty energii elektrycznej o 24,8 %,
−
w odniesieniu do pozostałych kosztów wskaźnik wzrostu na poziomie 38 % w
szczególności na usługi na hydroforniach związane z modernizacją istniejącej infrastruktury,
−
wliczono wydatki – na zakup środka PIX oraz zakupu innych środków chemicznych
niezbędnych przy pracy oczyszczalni, opłat za korzystanie ze środowiska, remontu dmuchaw
oraz rozbudowy sieci monitoringu pracy przepompowni co spowodowało wzrost kosztów o
blisko 20%
−
koszty obowiązkowych badań wody i ścieków.
Zmniejszenie kosztów nastąpiło na wynagrodzeniach i spadło o 16%

W wyliczaniu opłat nie uwzględniono inwestycji, które realizowane są przez Urząd Gminy
Liniewo.
Zakłada się, że działalność w zakresie usług wodociągowo – kanalizacyjnych przy
zachowaniu obecnych cen w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 nie przyniesie strat.

