
UCHWAŁA NR XVIII/142/15
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na  okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 
1515), w związku z art.24 ust.9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z  2015 r. poz.139) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje:

§ 1. Przedłuża się na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. czas obowiązywania dotychczasowych 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które weszły w życie 1 stycznia 
2015 r. na podstawie Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Lp
Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka
brutto

(z
8%VAT)

Jednostka miary

1. 

 

 

 

 

Przemysł spożywczy 

 

1. Cena za dostarczoną wodę
2. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz główny
3. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz główny IBOK
4. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz główny IBOK
-PDF
5. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz
6. Stawka opłaty abonamentowej
- norma

3,53
5,40 

4,00 

3,24 

 

6,26 

2,52 

zł/m3

zł/odbiorca/okres
rozliczeniowy

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy 

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

Uzasadnienie

Kluczbork, dn. 22.10.2015 r.

Rada Miejska

w Kluczborku

WNIOSEK

O PRZEDŁUŻENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYF DLA
ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA

TERENIE MIASTA I GMINY KLUCZBORK

NA OKRES 1 ROKU, TJ. OD 1 STYCZNIA 2016 r. DO 31 GRUDNIA 2016 r.

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139) zwanej dalej Ustawą, Wodociągi
i Kanalizacja „HYDROKOM” S. z o.o. przedkłada wniosek o przedłużenie, na terenie Gminy Kluczbork, czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, które weszły w życie na podstawie Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 grudnia
2014 r. – na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Niniejszy wniosek został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełnia wymogi,
o których mowa w art. 24 ust. 9b – 9c Ustawy.

Uzasadnienie wniosku o przedłużenie taryfy

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków obowiązują obecnie na
terenie Gminy Kluczbork na podstawie Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 grudnia
2014 r. na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. i utracą moc z dniem 31 grudnia 2015 r.

Aktualne taryfy obowiązujące w 2015 r. przedstawiają się następująco:

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków

Tabela 1.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.
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2. 

 

 

 

 

Przemysł i usługi 

 

1. Cena za dostarczoną wodę
2. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz główny
3. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz główny IBOK
4. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz główny IBOK
PDF
5. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz
6. Stawka opłaty abonamentowej
- norma

3,55
5,40 

4,00 

3,24 

 

6,26 

2,52

zł/m3

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy 

 

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

3. Gospodarstwa domowe 1. Cena za dostarczoną wodę
2. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz główny
3. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz główny IBOK
4. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz główny IBOK
5. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz
6. Stawka opłaty abonamentowej
- norma

3,47
5,40 

4,00 

3,24 

6,26 

2,52

zł/m3

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy 

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

4. Pozostali odbiorcy 1. Cena za dostarczoną wodę
2. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz główny
3. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz główny IBOK
4. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz główny IBOK
5. Stawka opłaty abonamentowej
- wodomierz
6. Stawka opłaty abonamentowej
- norma

3,47
5,40 

4,00 

3,24 

6,26 

2,52

zł/m3

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

zł/odbiorca/ okres
rozliczeniowy

Lp
Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka
brutto
(z

8%VAT)

Jednostka
miary

1. 

 

- odbiorcy usług
w zakresie odprowadz-
ania ścieków:
- przemysł spożywczy
- przemysł i usługi
- gospodarstwa
domowe
- pozostali odbiorcy

1.Cena za odprowadzone ścieki 5,85 zł/m3 

 

Tabela 2.

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.
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Lp
Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka
brutto
(z

8%VAT)

Jednostka
miary

1. 
Odbiorca usługi.

Stawka opłaty za przyłączenie do
urządzeń wodociągowych 54,00 szt

2. Odbiorca usługi.
Stawka opłaty za przyłączenie do
urządzeń kanalizacyjnych

70,20 szt

Tabela 3.

Wysokość stawek – pozostałe usługi.

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. dokonała analizy ponoszonych kosztów zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków, z której wynika, że w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf o kolejne 12 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. niezbędne
uzyskane przychody będą wystarczające na pokrycie w całości kosztów, które powstaną w okresie przedłużenia
obowiązywania dotychczasowych taryf.

Ponadto połączenie Spółek – Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku z Zakładem
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Byczynie spowoduje obniżenie i rozłożenie kosztów pośrednich,
efektywniejsze wykorzystanie zasobów majątkowych i ludzkich oraz uzyskanie efektu synergii.

1. Zakres świadczonych usług:

Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku prowadzi działalność
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz
niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań
ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 3600Z),

- odprowadzanie ścieków (PKD 3700Z),

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone:

- w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/118/15 Rady
Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 sierpnia 2015 roku,

- w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków,

-w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

-w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych
i organoleptycznych.

Dla sprawnej obsługi klientów wykorzystywane są:

1. Mikrokomputery „PSION” - odbiorca otrzymuje fakturę w czasie odczytu i ma możliwość uzyskania
niezbędnych wyjaśnień od przedstawiciela spółki,

2. System „Obieg dokumentów” pozwalający na rejestracje dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych,
zapewniający szybki dostęp i śledzenie przebiegu realizacji spraw oraz nadzorowanie terminu ich załatwiania.

3. Internetowe Biuro Obsługi Klientów IBOK – multimedialna strona internetowa będąca wirtualnym Biurem
Obsługi Klienta to bezpłatny serwis zapewniający naszym klientom poczucie komfortu w korzystaniu z usług.
Stał się on nieodzownym narzędziem do zdobywania informacji i kontaktowania się z pracownikami Spółki,
umożliwiając m. in.:
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- podawanie stanów wodomierzy głównych,

- przekazywanie faktur w formie elektronicznej,

- wgląd do umów , faktur i ich generowanie,

- bieżącą weryfikację wzajemnych rozliczeń

- przegląd stanów wodomierzy

4. Wdrożone zostały rozwiązania mające na celu upowszechnienie faktur przesyłanych w formie elektronicznej
dla klientów poza systemem internetowe biuro obsługi klienta.

Ponadto uruchomiono moduł umożliwiający odbieranie powyższych faktur od kontrahentów i ich dalsze
elektroniczne przetwarzanie w systemach informatycznych Spółki.

Aktualnie dobiega końca realizacja projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn.
„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”, która przyczyni się do realizacji celów
I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – „Gospodarka wodno-ściekowa”,
działanie: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM.

W zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia wykonano zadania:

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bąków, Kuniów, Ligota Dolna i Kluczbork
(ul. Klasztorna);

2. Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych;

3. Rozbudowę i modernizację części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka;

4. Modernizację zabytkowej stacji uzdatniania wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku.

Wartość projektu to 32.386.417,00 zł. Wysokość do spłaty zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 5.811.086,59 zł.

Jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków komunalnych jest badana na zlecenie przedsiębiorstwa
przez akredytowane laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. z Pszczyny, a także dodatkowo kontrolowana
przez służby sanitarne i ochrony środowiska, niezależne od przedsiębiorstwa, tj.: Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Kluczborku i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.

Ø Badania wody na zlecenie przedsiębiorstwa prowadzone są na ujęciach, na stacjach uzdatniania wody oraz
w sieci wodociągowej zgodnie z zatwierdzanym co roku przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Kluczborku harmonogramem badań.

Ø Badania ścieków komunalnych odprowadzanych po oczyszczeniu do rowu R-B9 przeprowadza się
z częstotliwością dwa razy w miesiącu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym – decyzja nr ROŚ.TB.6223-29/10
z dnia 21.12.2010 r. wraz z decyzją zmieniającą nr ROŚ.6341.52.2012.MG z dnia 25.03.2013 r. Pozwolenie to
określa również zakres badań oraz dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
oczyszczonych.

2. Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie czasu obowiązywania taryf.

Zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139) istnieje możliwość przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf na okres 1 roku.

W chwili obecnej obowiązują taryfy zatwierdzone Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia
5 grudnia 2014 r.

Podstawą do ustalania taryf na kolejny rok obowiązywania zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.) w sprawie określenia
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, są planowane koszty na podstawie kosztów poniesionych w roku
obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzona jest taryfa.

Przy planowaniu uwzględniono również planowane zmiany tych kosztów w roku obowiązywania taryf, zmiany
warunków ekonomicznych oraz wielkości usług, wynikających głównie z przejęcia od 1 października 2015 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Byczynie.
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Przedsiębiorstwo podjęło decyzję o przedłużeniu czasu obowiązywania cen stawek opłat na kolejny rok,
uwzględniając również lokalne uwarunkowania, sposób korzystania z urządzeń w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz strukturę odbiorców i zmiany warunków ekonomicznych, zachowując należytą
staranność zmierzającą do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów.

Przy podjęciu tej decyzji uwzględniono również fakt powstawania nowych podmiotów oraz zakres współpracy
z sąsiednimi gminami.

Zakłada się, że działalność w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przy zachowaniu obecnych cen
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przyniesie niezbędne przychody.

Zgodnie z art. 24 ust. 9c cyt. Ustawy do wniosku nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat
oraz planu.
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