UCHWAŁA NR IV/35/2015
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy
Siewierz oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Siewierz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 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.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Siewierzu
Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych z siedzibą w Siewierzu,
ul. Ściegna 9 na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Siewierz oraz na zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Siewierz, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy określone w § 1 obowiązują od dnia 01 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Siewierzu
mgr Barbara Bochenek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 26 lutego 2015 r.

Taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie
Miasta i Gminy Siewierz
na okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
I KANALIZACYJNYCH
W SIEWIERZU
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1. Informacje ogólne.
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Siewierz na okres
12 miesięcy: od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r.
Taryfy stanowią także warunki ich stosowania.
Opracowane zostały na podstawie ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia
28.06.2006 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), zwanego dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody
i odbioru ścieków świadczonych przez Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Siewierzu (zwany dalej ZUWiK), który jest samodzielną komunalną jednostką
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, z wyjątkiem odbiorców dostarczających
nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych przy użyciu wozów asenizacyjnych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni
i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe
oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

2. Rodzaj prowadzonej działalności.
Na terenie Miasta i Gminy Siewierz ZUWiK prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr VI/40/94 z dnia 28 grudnia 1994 r. oraz
Regulaminu Dostarczania
Wody i Odprowadzania Ścieków zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Siewierzu
Nr XLV/338/06 z dnia 23.02.2006 r.
Podstawową formą działalności ZUWiK jest:
a) eksploatacja ujęć głębinowych,
b) pobór i uzdatnianie wody,
c) rozprowadzanie wody ,
d) eksploatacja sieci kanalizacyjnej miasta Siewierz i eksploatacja Oczyszczalni,
e) utrzymanie porządku i czystości na drogach, parkingach i chodnikach miejskich,
f) zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników gminnych.
Zakład prowadzi także inną działalność obejmującą wykonywanie usług w zakresie podłączeń
do sieci wodno-kanalizacyjnej i innej w zakresie gospodarki wodnej ściekowej.

3. Rodzaj i struktura taryf.
Dla odbiorców wody ZUWiK przyjął taryfę niejednolitą, wieloczłonową, zawierającą
różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny.
Dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ZUWiK przyjął
jednolitą, jednoczłonową taryfę.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków a także na podstawie sposobu
rozliczeń za świadczone usługi.
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych oraz zróżnicowania kosztów
zaopatrzenia w wodę tj. kosztów eksploatacji i kosztów budowy i rozbudowy urządzeń
wodociągowych, dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców:
I. Odbiorcy usług zużywający wodę na cele socjalno –bytowe
(budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, oraz
placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym).
II. Odbiorcy usług zużywający wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi
w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub na cele
konfekcjonowania, np. mleczarnie, masarnie, zakłady: mięsne, drobiarskie, przetwórstwa
owocowo-warzywnego, rozlewnie i wytwornie napojów, myjnie samochodowe,
budownictwo, usługi transportowe.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ZUWiK Siewierz ustalił jedną grupę
taryfową:
I. Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy usług (podmioty gospodarcze,
obiekty użyteczności publicznej itp.) oddający ścieki do kanalizacji sanitarnej.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich
grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.
Rozliczenia za dostarczoną wodę dokonywane będą na podstawie:
1) ceny – wyrażonej w złotych za 1 m³ dostarczonej wody (tabela 1).
2) stawki opłaty abonamentowej – niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej za
każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego
całkowitego braku wyrażonej w złotych na odbiorcę usług za miesiąc (tabela 1).

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje jedna cena za 1 m³
odprowadzanych ścieków (tabela 2).
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stawka opłat ma
zastosowanie dla wszystkich taryfowych grup odbiorców (tabela 3 ).
Tabela 1. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę.

Cena/stawka
Lp. Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka
miary

Wyszczególnienie
Netto Brutto

1

2

1

Odbiorcy zużywający wodę
na cele socjalno-bytowe

2

3

Odbiorcy zużywający wodę
na potrzeby produkcji
przemysłowej

4

5

6

1. cena za 1m³ dostarczonej wody

3,72

4,02

zł/m³

2. stawka opłaty abonamentowej za
utrzymanie w gotowości urządzeń
wodociągowych

4,78

5,16

zł/odbiorca
miesiąc

1. cena za 1m³ dostarczonej wody

3,77

4,07

zł/m³

2. stawka opłaty abonamentowej za
utrzymanie w gotowości urządzeń
wodociągowych

4,78

5,16

zł/odbiorca
miesiąc

Tabela 2. Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki.

Cena/stawka
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Netto Brutto
1

1

2

3

Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy
1. cena za 1m³
usług oddający ścieki do kanalizacji sanitarnej dostarczonych ścieków

4

5

6

4,92

5,31

zł/m³

Tabela 3. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowokanalizacyjnych.

Lp.

1

1

Taryfowa grupa
odbiorców

2

Cena/stawka
Wyszczególnienie

3

Jednostka
miary

Netto

Brutto

4

5

6

99,73

szt.

Odbiorcy wody

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń
wodociągowych (odbiór techniczny przyłącza
81,08
wodociągowego wybudowanego przez
odbiorcę)

Dostawcy ścieków

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń
kanalizacyjnych (odbiór techniczny
przykanalika sanitarnego wybudowanego
przez odbiorcę)

81,08

99,73

szt.

Do cen i stawek opłat netto zgodnie z § 2 pkt 9-11 Rozporządzenia o VAT dolicza się podatek
od towarów i usług wprowadzony odrębnymi przepisami.
W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku wynosi 8%
i 23% (art. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz.1608).

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości odbiorców
w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt 1 taryfy.
W przypadku odbiorców wody ZUWiK Siewierz, których nieruchomości wyposażone są
w wodomierz główny ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków ustala się na
podstawie wskazań tych wodomierzy.
W przypadku braku wodomierzy ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie
z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą
ilości wody pobranej. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie
zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach gdy wielkość jej zużycia na ten cel
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy
usług.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed
stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego
zużycia w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia
wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
ZUWiK w Siewierzu na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzania prawidłowości
działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca
pokrywa koszty takiego sprawdzenia.
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłata abonamentowa pobierana jest za każdy miesiąc,
także w przypadku braku poboru wody.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i terminach określonych
w umowie.

7. Warunki stosowania cen i opłat.
7.1. Zakres świadczonych usług.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest dla
wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.
W zakresie dostawy wody ZUWiK ponosi koszty stałe utrzymania sieci wodociągowej,
gotowości do dostarczania wody i obsługi swoich klientów, niezależnie od tego czy dany
odbiorca pobiera wodę, czy też nie. Pokrycie części kosztów stałych uzasadnia stosowanie
opłaty abonamentowej, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Budownictwa z 2006 r.
Dz. U. Nr 127 poz. 886.
7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych.
Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi.
ZUWiK zapewnia całodobową obsługę funkcjonowania oczyszczalni.
Przedsiębiorstwo na żądanie odbiorców udziela wszelkich informacji dotyczących
prawidłowego sposobu wykonywania zaopatrzenia w wodę, w tym:
̶ warunków przyłączenia do sieci,
̶ występujących zakłóceń w dostawach wody,
̶ występujących awarii urządzeń wodociągowych,
̶ planowanych przerw w świadczeniu usług,
telefonicznie, pisemnie, za pośrednictwem faksu lub elektronicznych środków przekazu.

UZASADNIENIE DO WNIOSKU
O ZATWIERDZENIE TARYF
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ i ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW NA OKRES
od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
I KANALIZACYJNYCH
W SIEWIERZU

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
ZUWiK Siewierz jest Zakładem budżetowym utworzonym na mocy Uchwały Rady
Miejskiej w Siewierzu Nr VI/40/94 z dnia 28 grudnia 1994r. Prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę sołectw gminy Siewierz:
•

Żelisławice,

•

Leśniaki,

•

Brudzowice,

•

Dziewki,

•

Nowa Wioska,

•

Gołuchowie,

•

Wojkowice Kościelne,

•

Warężyn,

•

Podwarpie,

•

Tuliszów.

Podstawową formą działalności ZUWiK Siewierz jest:
a) eksploatacja ujęć głębinowych,
b) pobór i uzdatnianie wody,
c) rozprowadzanie wody.
ZUWiK prowadzi także działalność obejmującą odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za
pomocą urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji.
Przedmiotem działalności są usługi w szczególności w zakresie:
̶

odbiór i unieszkodliwianie ścieków z zachowaniem uwarunkowań technologicznych
̶

oraz zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów powstających w procesie
̶

oczyszczania ścieków,
̶

eksploatacja i konserwacja sieci ogólnospławnej i przyłączy kanalizacyjnych,
̶

utrzymanie czystości dróg gminnych , parkingów i chodników.

Poza tym przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie:
a) wykonywania instalacji wodociągowych, przyłączy wodociągowo -kanalizacyjnych,
montaż wodomierzy,
b) usługi transportowo – sprzętowe.

Na terenie gminy i miasta Siewierz ZUWiK świadczy usługi wodociągowe, z których
korzysta prawie 100% ludności oraz usługi kanalizacyjne.
Rynek odbiorców usług w skali roku przedstawia się następująco:
- wodociągowych:
-

2012 rok zużycie wody 459 067 m³,

-

2013 rok zużycie wody 426 942 m³,

-

2014 rok zużycie wody 420 607 m³,

- kanalizacyjnych:
-

2012 rok – 108 164 m³ + beczki 23 421 m³,

-

2013 rok – 109 586 m³ + beczki 20 844 m³,

-

2014 rok – 118 405 m³ + beczki 23 558 m³.

ZUWiK obsługuje:
- 86,6 km sieci wodociągowych - 4684 przyłączy,
- 44,1 km sieci kanalizacyjnej

- 1119 przyłączy.

2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.
W celu zapewnienia jakości usług ZUWiK wykonuje postanowienia określone:
a) w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na
terenie swojego działania,
b) w umowach z odbiorcami usług,
c) w przepisach prawnych dotyczących:
̶

ochrony środowiska,
̶

wymagań w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia,
̶

w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych.

Dla poprawy jakości obsługi klienta aby jak najsprawniej usunąć niedogodności
związane z czasowym brakiem wody, ZUWiK zorganizował dyżury pracownicze mające na
celu jak najszybsze reagowanie w przypadkach awaryjnych, co zminimalizuje przerwy w
dostawie wody.

Woda z ujęć Zakładu jest okresowo badana

przez Powiatowe Stacje Sanitarno-

Epidemiologiczne pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.
Ustalone taryfy mają na celu racjonalne zużycie wody przez mieszkańców a co za tym idzie
zmniejszenie niedoboru braku wody .

3. Informacja ekonomiczna uzasadnienia.
Na podstawie Rozporządzenia o taryfach ZUWiK Siewierz dołącza do wniosku
o zatwierdzenie szereg tabel określonych w załączniku do Rozporządzenia.
W celu ustalenia niezbędnych przychodów na pokrycie kosztów działalności na okres
obowiązywania taryfy Zakład uwzględnił:
̶

koszty eksploatacji,
̶

opłaty za korzystanie ze środowiska.

Koszty eksploatacji i utrzymania stanowiące podstawę do planowania oraz opracowywania
nowej taryfy to poniesione koszty w okresie od 01.XII. 2013 r. do 30.XI.2014 r.,
skorygowane o wskaźniki z projektu ustawy budżetowej na 2015 r.:
1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
wynoszący w 2015 roku - 2,3%,
2. wskaźnik wzrostu opłat ekologicznych - 2,3%,
3. wskaźnik wzrostu produkcji przemysłowej 1,6 %.
Na proponowane ceny i stawki opłat w największym stopniu rzutują:
̶

wynagrodzenia z narzutami ZUS,
̶

koszty energii elektrycznej,
̶

koszty materiałów eksploatacyjnych,
̶

koszty administracyjne (ekspertyzy, opinie techniczne),
̶

utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące,
̶

opłaty za korzystanie ze środowiska.

Przy ustalaniu niezbędnych przychodów na okres taryfowy ZUWiK w Siewierzu nie
uwzględnił amortyzacji ponieważ stanowi ona niepodatkowe koszty a ewentualna realizacja
planowanych inwestycji zawarta w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych w 2015 r. tj:
̶

przebudowa wodociągu w Tuliszowie (około 1200 mb),

̶

budowa wodociągu Dziewki – Nowa Wioska (około 500 mb),
̶

przebudowa wodociągu w Podwarpiu (około 900 mb),

realizowane będą ze środków budżetowych Gminy.

W 2015 roku zostanie również przebudowana sieć wodociągowa w sołectwach
południowej części gminy o łącznej długości 7180 mb. Przebudowa ta polegać będzie na
wymianie starych skorodowanych rur stalowych i azbestowo cementowych na rury PE
montowane w najnowszej technologii. Pozwoli to na wyeliminowanie awarii, a w
konsekwencji zmniejszenie strat wody. Inwestycja ta jest finansowana z budżetu gminy przy
współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W bieżącym roku w ramach budowy ścieżki pieszo- rowerowej łączącej Wojkowice
Kościelne i Kuźnicę Warężyńską zostanie wybudowany nowy wodociąg, który pozwoli na
połączenie sieci wodociągowej w sołectwach Kuźnica Warężyńska i Warężyn z własnymi
ujęciami wody w Trzebiesławicach, Tuliszowie i Chmielowskiem. Do tej pory dla tych
sołectw zmuszeni byliśmy kupować wodę z sąsiedniej gminy Mierzęcice.
Wśród remontów prowadzonych na Oczyszczalni ścieków wykonano po 10 latach
eksploatacji wymianę membran w systemie napowietrzania reaktora biologicznego SBR 2.
Spowoduje to zwiększenie wydajności dmuchaw przy zmniejszeniu zapotrzebowania na
energię elektryczną.
Planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Zakładu w 2015 r.
realizowane będą w ramach posiadania środków ze świadczenia usług budowlano –
montażowych i przyłączy wodno- kanalizacyjnych.
Proponowane stawki nie odbiegają znacząco od cen obowiązujących obecnie,
a wzrost o 2% pozwoli na częściowe zrekompensowanie wskaźników wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych zawartych w projekcie ustawy Budżetowej na 2015 rok.
Ceny wody i ścieków w gminie Siewierz nie tylko nie odbiegają od średnich cen
w okolicznych gminach lecz są jedne z najniższych w województwie śląskim.
Utrzymanie tak niskich cen możliwe jest dzięki inwestycjom prowadzonym od kilku lat na
sieciach i obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych.
Inwestycje te pozwalają zmniejszyć koszty eksploatacji.
Zakład prowadzi ciągły monitoring pracy na ujęciach wody oraz przepompowniach ścieków.
Remonty oraz naprawy sprzętu Zakład prowadzi w dużej mierze we własnym zakresie.
Zakład posiada samochody ciężarowe, koparki, zagęszczarki, zgrzewarki dzięki którym może
samodzielnie prowadzić budowy, przebudowy, usuwać awarie na sieciach wodociągowokanalizacyjnych oraz odtwarzać teren po robotach ziemnych co powoduje w dużej mierze
wyeliminowanie zakupu tych usług od firm z zewnątrz.

