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UCHWAŁA NR .
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
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 z późno zm.) w związku z art. 24 ust. 1 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 późnozm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się - po dokonaniu przez Prezydenta Bytomia sprawdzenia opracowania taryf
i planu i weryfikacji kosztów pod względem zasadności ich ponoszenia na podstawie art. 24 ust. 4
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 późno zm.) - taryfę cen i stawek opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 lutego 2012 r.
do 31 stycznia 2013 r. na terenie miasta Bytomia, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały będący
jej integralną częścią.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2012 r.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr .

Rady Miejskiej w Bytomiu -

z dnia 2011 r.

Projekt niniejszej uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem złożonym przez
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Bytomiu w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 lutego 2012 r.
do 31 stycznia 2013 r. Do wniosku wnioskodawca załączył wszystkie wymagane dokumenty
zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. 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).

Wnioski z weryfikacji:

1) nie wnosi się zastrzeżeń do wyliczonej taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.;

2) projekt taryfy za wodę i ścieki zakłada minimalną marżę zysku wynoszącą 1 %;

3) taryfowe ceny i stawki opłat zostały skalkulowane w taki sposób, aby zapewnić uzyskanie
przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności oraz eliminację
subsydiowania skrośnego (czyli pokrywania kosztów dotyczących jednego rodzaju działalności
przychodami z innego rodzaju działalności);

4) w strukturze kosztów działalności wodno - kanalizacyjnej pierwszoplanowe miejsce zajmują
koszty amortyzacji oraz podatku od nieruchomości wynikające z wartości majątku spółki, na
których wysokość w przeważającej mierze wpływ ma wartość środków trwałych wytworzonych
w ramach realizacji projektu ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom";
koszty zakupu wody, koszty utrzymania i eksploatacji, remontów sieci i urządzeń,

5) wnioskowana cena 1 m3 wody w Wysokości 5,01 zł netto nie zakłada zmiany ceny w stosunku do
obecnie obowiązującej;

6) wnioskowana cena za odprowadzane ścieki w wysokości 7,77 zł netto za 1 m3 zakłada spadek
ceny o 0,12 zł/m3 tj. o 1,5% w stosunkudo ceny obecnie obowiązującej;

7) taryfa na okres od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. zakłada wprowadzenie ceny za
odprowadzanie ścieków - wód opadowych i roztopowych w sposób bezpośredni i pośredni
urządzeniami będącymi w posiadaniu przedsiębiorstwa z powierzchni zanieczyszczonych
o trwałej nawierzchni. Wnioskowana cena za odprowadzane ścieki - wody opadowe i roztopowe
wynosi 4,50 zł za 1 m3 na rok. Należności za odprowadzanie ścieków - wód opadowych
i roztopowych ustalać się będzie jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz
odpowiadających im ilości dostarczanych wód opadowych i roztopowych. Ilość wód opadowych
i roztopowych w okresie rozliczeniowym ustalana będzie jako iloczyn powierzchni, z której wody
opadowe i roztopowe są odprowadzane i średniego opadu w okresie rozliczeniowym (m3/m2)

liczonego jako średnia opadów z 10 ostatnich lat według danych IMiGW w Katowicach. W roku
obowiązywania taryf przyjęto średnią roczną sumę opadów wyliczoną z okresu 2001 - 2010,
która wynosi 757,3 mm słupa wody, czyli 757,3 Iitra/m2 powierzchni;

8) uzasadnienie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. dotyczące zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi
załącznik do uzasadnienia do uchwały.

Oprac: M.Lukoszek. ~
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