
UZASADNIENIE

Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. dotyczące zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. (BPK) jako podmiot realizujący zadania
własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków przy opracowywaniu cen i stawek opłat za świadczone usługi z tego zakresu działa
w oparciu o:

- ustawę 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 późno zm.),

- rozporządzenie 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. z 2006r.
nr 127, poz. 886).

BPK jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100 % udziałów
posiada Gmina Bytom, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego
w Katowicach pod numerem KRS 0000016744. Podstawowym przedmiotem działalności
spółki jest rozprowadzanie wody (pKD 36.00.Z) oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
(pKD 37.00.Z), a w szczególności:

bieżące i stałe dostarczanie wody do jej odbiorców,

odbiór ścieków od odbiorców oraz ich oczyszczanie,

utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnych i urządzeń
infrastruktury technicznej służących zaopatrzeniu w wodę oraz USUWanIU
i oczyszczaniu ścieków,

utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych służących
ochronie wód przed zanieczyszczeniem,

prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów wód w celu utrzymania
odpowiedniej jakości wody dostarczanej odbiorcom,

prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów odbieranych do sieci kanalizacyjnej
ścieków oraz utrzymanie odpowiednich parametrów ich oczyszczania.

Wyżej wymieniony zakres świadczonych usług prowadzony jest na:

sieci wodociągowej o długości 442~8 km,

sieci kanalizacyjnej o długości 607,3 km, w tym:

kanał sanitarny 333,7 km,

kanał ogólnospławny 78,5 km,

kanał deszczowy 195,1 km.

69 obiektach infrastruktury technicznej, w tym 4 oczyszczalniach ścieków.

BPK prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją nr 4 Zarządu Miasta
Bytomia z dnia 4 listopada 2002 r.
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W zakresie jakości świadczonych usług BPK realizuje zadania określone w:

Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

Umowach z poszczególnymi odbiorcami świadczonych usług,

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984 z późno zm.),

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych WYmaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. z 2006 r. nr 233, poz. 1988 z późno zm.),

rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136, poz. 964),

procedurach systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2005 oraz systemu
zarządzania jakością ISO 9001 :2009.

Aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Bytom ceny i stawki opłat związane
z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków wprowadzone zostały na podstawie
uchwały nr IV/33/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 grudnia 2010 r. na okres od dnia
1 lutego 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r.

Kształtowanie się cen netto w zł/m3 za wodę i ścieki w latach 2002 - 2011 przedstawiało się
następuj ąco:

Wykres nr 1

Kształtowanie się wysokości taryf za wodę i ścieki w latach 2002 - 2011

Opiaty netto za wodę i ścieki zł/m3 w latach 2002-2011
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Na podstawie sporządzonej na rok obowiązywania nowych taryf, tj. na okres
od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Bytom, Zarząd BPK wnioskuje o uchwalenie zmiany taryf w następujących wielkościach:

Tabela nr 1

Kształtowanie się zmiany wysokości taryfy na okres od 1.02.2012 r. do 31.01.2013 r.

Obecnie Taryfa netto na Wzrost / spadek Wzrost / spadekobowiązujące okres od 1.02.2012
taryfy netto r. do 31.01.2013 r. wzł w%

Cena 1 m3 wody 5,01 zł 5,01 zł 0,00 zł 0,0%
Cena 1 m3 ścieków 7,89 zł 7,77 zł -0,12 zł -1,5%

Razem 12,90 zł 12,78 zł -0,12 zł -0,9%
Cena 1 m' ścieków-
wód opadowych i 0,00 zł 4,50 zł 4,50 zł 100,0%
roztopowych

Obecnie Taryfa brutto na Wzrost / spadek Wzrost! spadekobowiązujące okres od 1.02.2012
taryfy brutto r. do 31.01.2013 r. wzł w%

Cena 1 m3 wody 5,41 zł 5,41 zł 0,00 zł 0,0%
Cena 1 m3 ścieków 8,52 zł 8,39 zł -0,13 zł -1,5%

Razem 13,93 zł 13,80 zł -0,13 zł -0,9%
Cena 1m3 ścieków-
wód opadowych i 0,00 zł 4,86 zł 4,86 zł 100,0%
roztopowych
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Obecnie Taryfa netto na
Wzrost / spadek Wzrost / spadek

obowiązujące okres od 1.02.2012
wzł w%- taryfy netto r. do 31.01.2013 r.

Stawka opłaty abonamentowej
stawka opłaty abonamentowej na
odbiorcę miesięcznie - w 9,29 zł 9,18 zł -0,11 zł -1,2%rozliczeniach w oparciu o wskazania
wodomierza głównego

stawka opłaty abonamentowej na
odbiorcę za okres rozliczeniowy - w
rozliczeniach w oparciu o wskazania 4,79 zł 9,18 zł 4,39 zł 91,6%
wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej

stawka opłaty abonamentowej na
odbiorcę zaopatrywanego w wodę z
innych źródeł zaopatrzenia, w tym z
własnych ujęć za okres rozliczeniowy 0,00 zł 4,60 zł 4,60 zł 100,0%- w rozliczeniach za wprowadzanie
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
będących własnością
Przedsiębiorstwa

Obecnie Taryfa brutto na
Wzrost / spadek Wzrost / spadekobowiązujące okres od 1.02.2012

wzł w%taryfy brutto r. do 31.01.2013 r. -

Stawka opłaty abonamentowej
stawka opłaty abonamentowej na
odbiorcę miesięcznie - w 10,03 zł 9,91 zł -0,12 zł -1,2%rozliczeniach w oparciu o wskazania
wodomierza głównego

stawka opłaty abonamentowej na
odbiorcę za okres rozliczeniowy - w
rozliczeniach w oparciu o wskazania 5,17 zł 9,91 zł 4,74 zł 91,6%
wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej

stawka opłaty abonamentowej na
odbiorcę zaopatrywanego w wodę z
innych źródeł zaopatrzenia, w tym z
własnych ujęć za okres rozliczeniowy 0,00 zł 4,97 zł 4,97 zł 100,0%- w rozliczeniach za wprowadzanie
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
będących własnością
Przedsiębiorstwa

Podstawę dla wyliczenia wysokości cen i stawek opłat stanowi wartość niezbędnych
przychodów jaką przedsiębiorstwo powinno osiągnąć w roku obowiązywania nowych taryf.
"Niezbędne przychody" to wartość przychodów w danym roku obrachunkowym,
zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i ilości
i zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem
wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych oraz osiągnięcie zysku.
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Wartość niezbędnych przychodów jest podstawą kalkulacji taryf i uwzględnia:
koszty eksploatacji i utrzymania obejmujące: amortyzację majątku trwałego,

-wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, koszty zużycia materiałów, paliw,
energii, koszty zakupionej przez BPK wody, koszty remontów, koszty eksploatacji sieci
i infrastruktury technicznej, pozostałe koszty usług obcych, podatki i opłaty, opłaty
za szczególne korzystanie ze środowiska, koszty pośrednie ogólnozakładowe,

raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji,
spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

rezerwy na należności nieregularne,
marżę zysku.
Podstawą wyliczenia niezbędnych przychodów są koszty poruesione w roku

obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest nowa taryfa.
Rok obrachunkowy to 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż
o 2 miesiące dzień złożenia wniosku i obejmuje okres od 1.11.20lOr. do 31.10.2011 r.
Przy ustalaniu wartości niezbędnych przychodów na rok obowiązywania nowych taryf
uwzględniono obecną strukturę organizacyjną spółki, planowane bądź obowiązujące stawki
związane z kosztami eksploatacji i utrzymania infrastruktury technicznej, oraz zastosowano
następujące wskaźniki wzrostu, które są zgodne z założeniami do ustawy budżetowej na
2012 r. i wynoszą:

2,8 % dla średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
2,3 % dla produkcji sprzedanej przemysłu,

Taryfowe ceny i stawki opłat zostały skalkulowane w taki sposób, aby zapewnić:

uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności,
eliminację subsydiowania skrośnego;"

Istotny wpływ na kształtowanie się wysokości taryf ma wielkość sprzedaży wody, jak
i odbioru ścieków.

Kształtowanie się sprzedaży wody i odbioru ścieków przedstawia się w sposób następujący:

Tabela nr2

Kształtowanie się ilości zakupu i sprzedaży wody oraz odbioru ścieków (dane w nr')

Rok obowiązywania

2009 2010 Prognoza 2011 r.
nowych taryf od
l.02.2012 r. do
3l.0l.2013 r.

zakup wody m3 9173337 8392 491 7763322 7530422

spadek -5,4% -8,5% -7,5% -3,0%

sprzedaż wody m3 6989018 6579224 6348852 6 158387

spadek 0,4% -5,9% -3,5% -3,0%

odbiór ścieków Bytom m3 6654458 6342318 6119699 5936108

spadek -1,2% -4,7% -3,5% -3,0% ,
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Wykres nr2

Kształtowanie się zakupu wody w latach 2005 - 2010 z uwzględnieniem prognozy na lata
201f· 2012
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Wykresnr3

Kształtowanie się sprzedaży wody na przestrzeni lat 2005 - 2010 z uwzględnieniem
prognozy na lata 2011 - 2012 na terenie Gminy Bytom
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Wykres nr4

Kształtowanie się zakupu i sprzedaży wody na przestrzeni lat 2005 - 2010 z uwzględnieniem
prognozy na lata 2011 - 2012 na terenie Gminy Bytom przedstawia się następująco:
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Wykres nr5

Kształtowanie się odbioru ścieków na przestrzeni lat 2005 - 2010 z uwzględnieniem
prognozy na lata 2011 - 2012 na terenie Gminy Bytom przedstawia się następująco:
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Cena 1 m3 wody

Taryfa na okres od 1.02.2012 r. do 31.01.2013 r. zakłada utrzymanie na niezmienionym
poziomie ceny netto 1 m3 wody w stosunku do obecnie obowiązującej i wynika z:

wartości niezbędnych przychodów dla zaopatrzenia w wodę w wysokości
30 863 036,78 zł podzielonej przez planowaną ilość sprzedaży wody w wysokości
6158387 m'.

Wartość niezbędnych przychodów dla zaopatrzenia w wodę wynika z wartości kosztów
eksploatacji i utrzymania oraz amortyzacji, jakie BPK poniesie w roku obowiązywania
nowych taryf. Nowa taryfa uwzględnia marżę zysku na poziomie 1%.

W roku obowiązywania nowych taryf koszty eksploatacji i utrzymania dla
zaopatrzenia w wodę wyniosą 30 179234,91 zł i będą niższe od kosztów poniesionych przez
spółkę w roku obrachunkowym o 35571,36 zł, tj. o 0,1 %.

Koszty eksploatacji i utrzymania obejmą:

wynagrodzenia - 408 544,80 zł - koszty wynagrodzeń wyliczone zostały na podstawie
stanu zatrudnienia przy zastosowaniu wzrostu płac o 2,8%,
świadczenia na rzecz pracowników - 94373,85 zł - obejmują koszty ZUS, BHP oraz
koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników,
materiały, paliwo - 161 725,00 zł - koszty te obejmują koszty zakupu materiałów
biurowych, oraz koszty zakupu wodomierzy klasy C co umożliwi dokładniejsze
rozliczanie odbiorców ,
zakup wody - 15 153008,23 zł - wynika z planowanego zakupu wody w roku
obowiązywania nowych taryf. W kalkulacji przyjęto spadek zakupu wody w stosunku do
prognozowanej ilości za 2011 r. w wysokości 3 % i prognozuje się, że wyniesie on
7530 422 m3

. Na zaopatrzenie w wodę przypada 97,6 % zakupu wody tj.7 349691 m3
.

Cena sprzedaży wody przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
w Katowicach w roku obowiązywania nowych taryf zgodnie z pismem
OS/1880/203/2011/3 z dnia 14 września 2011 r. ulegnie zmianie od dnia
l stycznia 2012 r. i wynosić będzie 2,04 zł netto/nr'. Zmiana ceny wody z GPW wyniesie
0,11 zł/m3 tj. 5,7 % i obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2012 r. Pozostałe 2,4 %
zakupu wody stanowi wodę technologiczną zużywaną przez pozostałe działalności spółki.
Ponadto GPW od l stycznia 2011 r. wprowadziło wzrost o 9,7 % miesięcznej opłaty za
wodomierz uzależnionej od średnicy urządzenia. Wysokość rocznej opłaty
abonamentowej netto w roku obowiązywania nowych taryf wyniesie 126032,64 zł,
zużycie energii - 84409,00 zł - wysokość kosztów zużycia energii wynika
z obowiązującej na rok 2012 umowy z dostawcą energii uwzględniającej wysokość opłat
jak również z wielkości zużycia energii na obiektach infrastruktury wodociągowej,
eksploatacja sieci oraz obiektów wodnych - 822402,30 zł - obejmuje koszty eksploatacji
obiektów wodnych, koszty usuwania awarii na sieci wodociągowej oraz koszty analiz
wody,
usługi remontowe - 2375400,00 zł - obejmują niezbędne do poniesienia koszty
remontów sieci wodociągowej, awaryjnej wymiany sieci, wymiany i naprawy podłączeń,
zasuw, hydrantów, remonty studni, remonty nawierzchni po awariach wodociągowych
oraz remonty wodomierzy,
pozostałe usługi obce - 159 228,87 zł - obejmują koszty usług zewnętrznych, obcych
takich jak usługi łączności, transportowe, wykonywanie wykopów kontrolnych, sond,
zaślepianie przyłączy,
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- podatek od nieruchomości - 2 150694,81 zł - obejmuje w przeważającej części 2 %
podatek od wartości początkowej budowli stanowiących własność spółki oraz podatek
od budynków i gruntów płacony do budżetu gminy Bytom,
pozostałe podatki i opłaty - 198991,22 zł - obejmują koszty pozostałych podatków
i opłat, które spółka ponosi w związku ze swoją działalnością tj. opłaty sądowe, skarbowe,
notarialne oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania
drogami,
pozostałe koszty - 27499,71 zł - obejmują takie koszty jak ubezpieczenia majątkowe,
delegacje służbowe i inne,
koszty wydziałowe - 1 718 252,31 zł - związane są z rozliczeniem kosztów wydziałowych
przypadających do działalności związanej z zaopatrzeniem w wodę i obejmuje koszty
funkcjonowania działu pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego oraz sekcji geodezyjno
- pomiarowej,
koszty pośrednie - 2 033 329,98 zł - wynikają z alokacji kosztów ogólnozakładowych dla
działalności zaopatrzenia w wodę,
amortyzacja - 4791 374,83 - BPK nalicza amortyzację w sposób liniowy i stosuje
minimalne stawki podatkowe zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych,
który jest załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość
amortyzacji będzie stanowić źródło finansowania realizacji zadań ujętych w Wieloletnim
planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.

Wysokość rat kapitałowych dotycząca zaopatrzenia w wodę od pożyczek zaciągniętych na
realizację projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bytom
w NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz BOŚ, jaką BPK będzie musiało spłacić w roku
obowiązywania nowych taryf wynosi 656627,95 zł. Spłata rat kapitałowych w pełni zostanie
pokryta z odpisów amortyzacyjnych majątku wytworzonego w ramach realizacji projektu.

W roku obowiązywania nowych taryf- koszty odsetek od wyżej wymienionych pożyczek
wyniosą 382 009,52 zł.

Cena 1 m3 ścieków

Taryfa na okres od 1.02.2012 r. do 31.01.2013 r. zakłada spadek ceny netto 1 m3 ścieków
o 0,12 zł tj. 1,5 % w stosunku do obecnie obowiązującej i wynika z:

wartości niezbędnych przychodów dla odprowadzania ścieków z terenu gminy Bytom
w wysokości 46 140633,21 zł podzielonej przez planowaną ilość odbioru ścieków
w wysokości 5 936 108 nr'.

Ogółem wartość niezbędnych przychodów związana z odprowadzaniem ścieków na okres
obowiązywania nowych taryf planowana jest na 47 149272,57 zł. Przy ustaleniu wartości
niezbędnych przychodów będących podstawą wyliczenia ceny 1 m3 ścieków na terenie gminy
Bytom uwzględniono pokrycie kosztów oczyszczania ścieków w wysokości 1 008639,36 zł
z wpływów za oczyszczanie ścieków doprowadzanych na Oczyszczalnię Ścieków Centralna
z terenu gminy Radzionków.

Wartość niezbędnych przychodów dla odprowadzania ścieków wynika z wartości kosztów
eksploatacji i utrzymania, amortyzacji oraz rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji
i odsetek, jakie BPK poniesie w roku obowiązywania nowych taryf. Nowa taryfa uwzględnia
marżę zysku na poziomie 1%.
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W roku obowiązywania nowych taryf koszty eksploatacji i utrzymania związane
z odprowadzaniem ścieków wyniosą 44 389 856,22 zł i będą niższe od kosztów poniesionych
przez spółkę w roku obrachunkowym o 1 589 930,63 zł, tj. o 3,5 %. Wpływ na spadek
kosztów ma przypisanie kosztów związanych z odprowadzaniem wód opadowych
i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej do kosztów związanych
z odprowadzaniem i oczyszczaniem wód opadowych i roztopowych. Wpływ na spadek
kosztów ma również zmiana klucza rozliczeniowego kosztów wydziałowych
i ogólnozakładowych.

Na ogólne koszty eksploatacji i utrzymania składają się:

koszty eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej - 20 904 325,83 zł,
koszty eksploatacji i utrzymania przepompowni ścieków - 4 393 851,97 zł,
koszty eksploatacji i utrzymania oczyszczalni ścieków - 15 447 604,04 zł,
rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej - 572750,77 zł,
alokacja kosztów ogólnozakładowych dla odprowadzania ścieków - 3 071 323,61 zł.

Sieć kanalizacyjna

- wynagrodzenia - 215484,64 zł - koszty wynagrodzeń wyliczone zostały na podstawie
stanu zatrudnienia przy zastosowaniu wzrostu płac o 2,8%,
świadczenia na rzecz pracowników - 46329,20 zł - obejmują koszty ZUS, BHP oraz
pozostałych świadczeń na rzecz pracowników,
materiały - 95 314,90 zł - koszty te obejmują koszty materiałów biurowych, koszty
zużycia wody na cele technologiczne,
eksploatacja sieci - 2 131 704,85 zł - obejmuje koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej
takie jak: usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, czyszczenie kanalizacji, pogotowie
techniczne, analizy ścieków wynikające z zawartych umów z wykonawcami,
usługi remontowe - 1 303 000,00 zł - obejmują niezbędne do poniesienia koszty
remontów sieci kanalizacyjnej, awaryjnej wymiany sieci, remonty studni, remonty
nawierzchni po awariach kanalizacyjnych,
pozostałe usługi obce - 489 564,52 zł,
podatek od nieruchomości - 4 965 200,27 zł - obejmuje w przeważającej części 2 %
podatek od wartości początkowej budowli stanowiących własność spółki oraz podatek
od budynków i gruntów płacony do budżetu gminy Bytom,
pozostałe podatki i opłaty - 207241,31 zł - obejmują koszty pozostałych podatków
i opłat, które Spółka ponosi w związku ze swoją działalnością tj. opłaty sądowe,
skarbowe, notarialne oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za umieszczenie
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami,
pozostałe koszty - 17066,71 zł - obejmują takie koszty jak ubezpieczenia majątkowe,
delegacje służbowe i inne.

Przepompownie ścieków

wynagrodzenia - 824793,85 zł - koszty wynagrodzeń wyliczone zostały na podstawie
stanu zatrudnienia przy zastosowaniu wzrostu płac o 2,8 %,
świadczenia na rzecz pracowników - 82 873,03 zł - obejmują koszty ZUS, BHP oraz
pozostałych świadczeń na rzecz pracowników,
materiały, paliwo - 46729,42 zł - koszty te obejmują koszty zużycia materiałów do
eksploatacji przepompowni, koszty zużycia wody na cele technologiczne i własne,
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zużycie energii 889887,00 zł - obejmuje koszty zużycia energii na obiektach
ściekowych. Wysokość kosztów zużycia energii WYnikaz obowiązującej na rok 2012
umowy z dostawcą energii uwzględniającej wysokość opłat,
eksploatacja obiektów ściekowych - 193400,00 zł .: obejmuje koszty eksploatacji
obiektów ściekowych,
usługi remontowe - 200000,00 zł - obejmują niezbędne do poniesienia koszty
remontów obiektów ściekowych,
pozostałe usługi obce - 173 806,30 zł - obejmują koszty usług zewnętrznych, obcych
takich jak usługi łączności - telemetria, dozór mienia,
podatek od nieruchomości - 315024,18 zł - obejmuje w przeważającej części 2 %
podatek od wartości początkowej budowli stanowiących własność spółki oraz podatek
od budynków i gruntów płacony do budżetu gminy Bytom,
pozostałe koszty - 17 063,33 zł - obejmują takie koszty jak ubezpieczenia majątkowe,
delegacje służbowe i inne,
pozostałe podatki i opłaty - 21 374,44 zł - obejmują koszty pozostałych podatków
i opłat, które Spółka ponosi w związku ze swoją działalnością tj. opłaty sądowe,
skarbowe, notarialne.

Oczyszczalnie ścieków

WYnagrodzenia- 2 199661,35 zł - koszty WYnagrodzeńwyliczone zostały na podstawie
stanu zatrudnienia przy zastosowaniu wzrostu płac o 2,8 %,
świadczenia na rzecz pracowników - 593 908,57 zł - obejmują koszty ZUS, BHP oraz
pozostałych świadczeń na rzecz pracowników,
materiały, paliwo - 1 115 106,68 zł - koszty te obejmują koszty zużycia paliwa,
materiałów biurowych, materiałów do eksploatacji oczyszczalni Centralna, zużycie
wody na cele technologiczne,
zużycie energii - l 608976,71 zł - obejmuje koszty zużycia energii na
4 oczyszczalniach ścieków. Wysokość kosztów zużycia energii wynika z obowiązującej
na rok 2012 umowy z dostawcą energii uwzględniającej wysokość opłat,
eksploatacja oczyszczalni - 1 167 046,27 zł - obejmuje koszty dotyczące eksploatacji
oczyszczalni,
usługi remontowe - 709688,40 zł - obejmują niezbędne do poniesienia koszty
remontów oczyszczalni ścieków,
pozostałe usługi obce - 622956,67 zł - obejmują koszty usług zewnętrznych, obcych
takich jak usługi łączności, transportowe, dozór mienia,
podatek od nieruchomości - 1 229757,73 zł - spadek w stosunku do roku
obrachunkowego o 200296,73 zł, tj. 14,0 % - obejmie w przeważającej części 2 %
podatek od wartości początkowej budowli stanowiących własność spółki oraz podatek
od budynków i gruntów płacony do budżetu gminy Bytom,
opłaty środowiskowe - 612 883,51 zł - obejmują koszty opłat za szczególne korzystanie
z wód oraz opłat za wytwarzanie i składowanie odpadów pochodzących z oczyszczalni
oraz opłaty środowiskowe od wytwarzanego na oczyszczalni biogazu,
pozostałe koszty - 71 978,89 zł - obejmują takie koszty jak ubezpieczenia majątkowe,
delegacje służbowe i inne.

W roku obowiązywania nowych taryf koszty amortyzacji dla odprowadzania ścieków
wyniosą 18473412,16 zł, w tym:

amortyzacja sieci kanalizacyjnej - 11 433419,74 zł,
amortyzacja przepompowni ścieków - 1 524343,17 zł,
amortyzacja oczyszczalni ścieków - 5515649,25 zł.

.". " ..
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BPK nalicza amortyzację w sposób liniowy i stosuje minimalne stawki podatkowe zgodnie
z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, który jest załącznikiem do ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.

Wysokość rat kapitałowych dotycząca odprowadzania ścieków od pożyczek zaciągniętych na
realizację projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bytom
w NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz BOŚ, jaką BPK będzie musiało spłacić w roku
obowiązywania nowych taryf wynosi 3 980093,76 zł. Spłata rat kapitałowych w pełni
zostanie pokryta z odpisów amortyzacyjnych majątku wytworzonego w ramach realizacji
projektu .

W roku obowiązywania nowych taryf koszty odsetek od wyżej wymienionych pożyczek
wyniosą 2 315 517,79 zł.

Cena 1 m3 ścieków - wód opadowych i roztopowych

Taryfa na okres od 1.02.2012 r. do 31.01.2013 r. zakłada ~rowadzenie ceny netto 1 m'
ścieków - wód opadowych i roztopowych w wysokości 4,50 złlm Irok i wynika z:

wartości niezbędnych przychodów dla odprowadzania ścieków - wód opadowych i
roztopowych z terenu gminy Bytom w wysokości 19 126217,27 zł podzielonej przez
ilość ścieków - wód opadowych i roztopowych wyliczoną jako iloczyn powierzchni,
z której wody opadowe i roztopowe są odprowadzane i średniego opadu w okresie
rozliczeniowych (m3/m2) liczonego jako średnia opadów z 10 ostatnich lat według
danych IMiGW w Katowicach w wysokości 4 252 052 m3 .

W 2006 r. Gmina Bytom wniosła aportem do BPK kanalizację deszczową. Od tego
momentu BPK stało się właścicielem sieci kanalizacji deszczowej i odpowiedzialne jest za
utrzymanie i eksploatację całego systemu związanego z odprowadzaniem wód opadowych na
terenie gminy Bytom. - -----
Do 2011 r. wydatki związane z tą działalnością finansowane były poprzez wnoszone do
Spółki przez Właściciela, którym jest Gmina Bytom dopłaty, aporty gotówkowe oraz podział
zysku netto.

W chwili obecnej w konsekwencji zakończenia realizacji Projektu Poprawa
gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bytom, którego jednym z elementów była
budowa kanalizacji deszczowej, nastąpił wzrost kosztów związanych z utrzymaniem
i eksploatacją kanalizacji deszczowej. Zapewnienie uzyskania przez BPK poziomu
niezbędnych przychodów spowodowało konieczność wprowadzenia opłat za odprowadzanie
ścieków - wód opadowych i roztopowych. Naliczanie 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 rozliczeniowych (m3/m2) liczonego jako średnia opadów z 10 ostatnich lat według
danych IMiGW w Katowicach. Z danych uzyskanych z IMiGW w Katowicach wynika,
iż według danych stacji opadowej reprezentatywnej dla rejonu Bytomia, średnia roczna suma
opadów wyliczona z okresu 2001 - 2010 wynosi 757,3 mm słupa wody, czyli 757,3 litra na
m2 powierzchni.
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Dla wyliczenia ceny za odprowadzanie 1m3 wód opadowych zastosowana zostanie wielkość
powierzchni przeliczeniowej nawierzchni zanieczyszczonych (z zastosowaniem
odpowiednich współczynników spływu - 0,9 i 0,6) uzyskana z danych pochodzących
z ortofotomapy dostarczonej przez Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Przyjęto, że w okresie obowiązywania nowej taryfy wielkość powierzchni z której
odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do urządzeń będących w posiadaniu BPK
wyniesie 5 614752 m2

, i dzieli się na:

- drogi - 1 949801 m2
,

- chodniki - 684 068 m2
,

- parkingi - 410 244 m2 ,

- place - 576727 m2 ,

- budynki - 1 993 912 m2

Wartość niezbędnych przychodów dla odprowadzania ścieków - wód opadowych
i roztopowych wynika z wartości kosztów eksploatacji i utrzymania, odsetek, jakie BPK
poniesie w roku obowiązywania nowych taryf.
W wartości niezbędnych przychodów uwzględniono 1 % marżę zysku.

W roku obowiązywania nowych taryf koszty eksploatacji i utrzymania dla
odprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych wyniosą 17 772 687,51zł, w tym:

wynagrodzenia - 662 625,86 zł, _
świadczenia na rzecz pracowników - 173 3O1,99 zł,
materiały, paliwo - 199 548,75 zł,
zużycie energii - 390561,29 zł,
eksploatacja - 2 167 443,09 zł,
usługi remontowe - 583 100,00 zł
pozostałe usługi obce - 100 931,34 zł,
podatek od nieruchomości - 3 102 318,52 zł,
podatki i opłaty środowiskowe - 251 465,94 zł,
amortyzacja-7 691 719,98 zł.

Wysokość rat kapitałowych dotycząca odprowadzania ścieków - wód opadowych
i roztopowych od pożyczek zaciągniętych na realizację projektu Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Bytom w NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz BOŚ, jaką BPK będzie
musiało spłacić w roku obowiązywania nowych taryf wynosi 2 021 062,29 zł. Spłata rat
kapitałowych w pełni zostanie pokryta z odpisów amortyzacyjnych majątku wytworzonego
w ramach realizacji projektu.

W roku obowiązywania nowych taryf koszty odsetek od wyżej wymienionych pożyczek
wyniosą 1 175 802,88 zł.

Ogółem wartość niezbędnych przychodów dotycząca działalności związanej
z odprowadzaniem ścieków - wód opadowych i roztopowych w roku obowiązywania nowych
taryf wyniesie 19 126217,27 zł.
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Alokacja kosztów ogólnozakładowych i wydziałowych

Koszty ogólnozakładowe są alokowane do działalności związanej z zaopatrzeniem
w wodę i odprowadzania ścieków na podstawie przyjętego przez BPK klucza. Rozdział tych
kosztów jest proporcjonalny do struktury przychodów z danej działalności. Na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przypada ok. 99% kosztów
ogólnozakładowych.

Alokacja kosztów wydziałowych dla zaopatrzenia w wodę wynosi 60% dla
odprowadzania i oczyszczania ścieków 20 %, dla odprowadzania ścieków - wód opadowych
i roztopowych 20 %.

Stawka opłat abonamentowych

W roku taryfowym od 1.02.2012 r. do 31.01.2013 r. ustala się stawkę opłaty abonamentowej:

- na odbiorcę miesięcznie - w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego,

- na odbiorcę za okres rozliczeniowy - w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,

- na odbiorcę za okres rozliczeniowy - w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu
w budynku wielolokalowym,

- na odbiorcę zaopatrywanego w wodę z innych źródeł zaopatrzenia, w tym z własnych ujęć
za okres rozliczeniowy - w rozliczeniach za wprowadzanie ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa.

Niezbędne przychody związane z abonamentem podzielone zostały na rozliczenie i odczyt za
świadczone usługi. Abonament miesięczny płacony przez odbiorcę miesięcznie jest
niezależny od opłaty zmiennej.

Opłata abonamentowa została wyliczona w oparciu o niżej wymienione koszty:

wynagrodzenia - 641 027,80 zł - koszty wynagrodzeń wyliczone zostały na podstawie
stanu zatrudnienia przy zastosowaniu wzrostu płac o 2,8 %,

świadczenia na rzecz pracowników - 153205,64 zł - obejmują koszty ZUS, BHP oraz
pozostałych świadczeń na rzecz pracowników,

materiały - 5218,25 zł - obejmują koszty materiałów biurowych,

pozostałe usługi obce - 103 131,64 zł - obejmują koszty usług pocztowych,

pozostałe koszty - 12216,02 zł - obejmują takie koszty jak limity kilometrów, delegacje
służbowe i inne,

koszty pośrednie - 71 095,45 zł - wynikają z alokacji kosztów ogólnozakładowych dla
działalności zaopatrzenia w wodę.
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Stawki abonamentowe ustalono w następujący sposób:
Tabela nr3

Dane dotyczące ilości odczytów i rozliczeń objętych stawką abonamentową- -
Wyszczególnienie

ilość odczytów w ilość rozliczeń w Roczna ilość
szt. roku roku rozliczeń

Ilość wodomierzy głównych 9538 81263 12 114456

Ilość wodomierzy w lokalach 26 312 12 312

Ilość podliczników 538 2292 6 3228

odbiorcy rozliczani za wprowadzanie ścieków 16 12 192

Razem ilość punktów odczytu 10 118 83867 42 118 188

Tabela nr4

Ustalenie stawek abonamentowych na okres od 1.02.2012 r. do 31.01.2013 r. (dane w zł)

Rok obowiązywania
nowych taryf od
1.02.2012 r. do
31.01.2013r.

Wartość l rozliczenia/odczytu 9,18 zł

Wartość niezbędnych przychodów dot. odczytu i rozliczenia dot.
l 051 091,95wodomierzy głównych

Wartość rozliczenia dot. Odbiorców wprowadzających ścieki 32509,13

Wartość iezbędnych przychodów dot odczytu irozliczenia dot.
883,20pozostałych wodomierzy

stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę miesięcznie - w rozliczeniach
9,18 złw oparciu o wskazania wodomierza głównego

stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za okres rozliczeniowy - w
rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość

9,18 złwody bezpowrotnie zużytej oraz w rozliczeniach z osobą korzystającą z
lokalu w budynku wielolokalowym

stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zaopatrywanego w wodę z
innych źródeł zaopatrzenia, w tym z własnych ujęć za okres

4,60 złrozliczeniowy - w rozliczeniach za wprowadzanie ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa
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Podsumowanie

Proponowane przez Zarząd BPK nowe taryfy cen i stawek opłat mające obowiązywać
od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 31 stycznia 2013 r. zapewnią w okresie obowiązywania
nowych taryf możliwość samofinansowania się działalności wodno - ściekowej, zagwarantują
spłatę zaciągniętych przez spółkę zobowiązań oraz realizację Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Taryfa stosowana będzie przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów
wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych
w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obowiązującego na terenie gminy Bytom.

Zarząd BPK zwraca się z prośbą o akceptację i zatwierdzenie proponowanych we wniosku
wysokości cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od 1.02.2012 r. do 31.01.2013 r.
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