UCHWAŁA NR XXIV/251/2016
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893 oraz z 2016 r.
poz. 1250), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków przedstawione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Inowrocławiu określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy określone w §1 mają zastosowanie do usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. na terenie Miasta Inowrocławia.
§ 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Inowrocławia do przekazania niniejszej
uchwały Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/251/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 listopada 2016 r.
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
obowiązujące na terenie Miasta Inowrocławia
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Miasta Inowrocławia
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Taryfy określają również warunki stosowania
cen i stawek, a także warunki rozliczeń za świadczone usługi z uwzględnieniem wyposażenia
nieruchomości w urządzenia pomiarowe.
Taryfy zostały opracowane na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
2) rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 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. z 2006 r. Nr 127, poz. 886,
z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”;
3) rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757);
4) obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie
wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lob do
ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017 (M. P. z 2016 r.
poz. 992);
5) obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M. P. z 2016 r. poz. 718).
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Inowrocławiu, z wyłączeniem odbiorców hurtowych i dostarczających nieczystości płynne
z terenów nieskanalizowanych.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Inowrocławiu prowadzi
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na podstawie zezwolenia z dnia 10 lipca 2002 r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot
działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Inowrocławiu zamierza
stosować taryfę niejednolitą, zawierającą zróżnicowane dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców ceny za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki. Proponuje się taryfę
wieloczłonową, obejmującą ceny i stawki opłat:
- cenę za 1 m³ dostarczonej wody,
- cenę za 1 m³ odprowadzonych ścieków,
- stawkę opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenia z odbiorcą
za okres rozliczeniowy,
- stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- stawki opłat za przekroczenie
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

warunków

wprowadzania

ścieków

W rozliczeniach z odbiorcami usług, w zależności od ich zakwalifikowania do
odpowiednich grup taryfowych, obowiązują właściwe ceny i stawki opłat oraz zasady ich
stosowania. Do cen i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT),
zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku zmiany stawki podatku będzie ona naliczana
w obowiązującej wysokości i dodana do cen netto wody i ścieków, opłaty abonamentowej
oraz stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i stawki opłat
za przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do
kanalizacji miejskiej. Tak skorygowana cena obowiązywać będzie z dniem wprowadzenia
zmian.
Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę (cena za 1 m³ dostarczonej wody
wyrażona w złotych):
Cena zł/1m³
Taryfowa grupa odbiorców
Grupa I – zaopatrzenie ludności
gospodarstwa domowe, ogrody działkowe, cmentarze
Grupa II – zaopatrzenie na cele socjalno-bytowe
szkoły, przedszkola, żłobki, bursy, domy kultury, kina, sport i
rekreacja, urzędy, banki, biura, hurtownie, służba zdrowia,
sanatoria, utrzymanie zieleni
Grupa III - zaopatrzenie pozostałych odbiorców
odbiorcy nie wymienieni w grupach I i II

netto

brutto
(z 8% VAT)

3,898

4,21

4,361

4,71

4,389

4,74

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki (cena za m³ odprowadzonych i
oczyszczonych ścieków wyrażona w złotych, w rozliczeniach z odbiorcami za ilość
odprowadzonych ścieków):
Taryfowa grupa dostawców
Grupa I – od ludności gospodarstwa domowe
Grupa II – ścieki socjalno-bytowe
szkoły, przedszkola, żłobki, bursy, domy kultury, kina, sport i
rekreacja, urzędy, banki, biura, hurtownie, służba zdrowia,
sanatoria
Grupa III - od pozostałych usługobiorców
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Cena zł/1m³
brutto
netto
(z 8% VAT)
4,509
4,87
5,630

6,08

6,685

7,22
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dostawcy nie wymienieni w grupach I i II

Tabela 3. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za okres rozliczeniowy
(kwota wyrażona w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy za odczyt wodomierza i
rozliczenia z odbiorcą wody):
Taryfowa grupa dostawców
Grupa I – od ludności
gospodarstwa domowe
Grupa II – na cele socjalno-bytowe
szkoły, przedszkola, żłobki, bursy, domy kultury, kina, sport i
rekreacja, urzędy, banki, biura, hurtownie, służba zdrowia,
sanatoria, utrzymanie zieleni
Grupa III - od pozostałych usługobiorców
dostawcy nie wymienieni w grupach I i II

stawka
opłaty netto

stawka opłaty
brutto
(z 8% VAT)

3,185

3,44

3,185

3,44

3,185

3,44

Tabela 4. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (w złotych):
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń
wodociągowych
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń
kanalizacyjnych

wodociągowo-

Stawka opłaty w złotych/1 szt.
brutto
netto
(z 8% VAT)
155,00

167,40

155,00

167,40

Stawki za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w
posiadaniu przedsiębiorstwa obejmują koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza
wybudowanego przez odbiorcę usług. Nie obejmują kosztów transportu do miejsca
wykonywanej usługi.
Tabela 5. Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Wskaźnik zanieczyszczenia
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT),
pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie
tlenu (BZT5), zawiesiny ogólne
/za 1 kg w m³/
azot amonowy, azot ogólny
/za 1 kg w m³/
fosfor ogólny
/za 1 kg w m³/
odczyn pH
/za przekroczenie o 1 pH/
metale ciężkie
/za 1 kg w m³/
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warunków

Stawka opłaty dodatkowej St
/w złotych/
brutto
netto
(z 8%
VAT)
6,53

7,05

13,06

14,10

26,12

28,21

6,00

6,48

863,43

932,50
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Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych naliczane są w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach podanych w załączniku nr 1 do umowy na
wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej, zawartej z dostawcą
ścieków.
W przypadku przekroczenia kilku wskaźników jednocześnie, przyjmuje się ten
wskaźnik zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
Wysokość opłat wynika z obliczeń opartych na:
- kosztach działalności laboratorium oraz dodatkowych kosztach funkcjonowania
oczyszczalni ścieków związanych z usuwaniem zanieczyszczeń (wydatek energetyczny,
zużycie PIX, w przypadku metali ciężkich – konieczność pozarolniczego wykorzystania
osadów ściekowych),
- zgodnie z § 3 pkt. 1d rozporządzenia wysokość opłat została ustalona na takim
poziomie, aby motywować odbiorców usług do ograniczenia zanieczyszczania ścieków.
Warunki rozliczeń za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.
Rozliczenia za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzeń wymienionych na wstępie niniejszych taryf, na
podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i
odprowadzanych ścieków. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i
odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności
zgodnie z wystawioną fakturą.
Zgodnie z § 16 ust. 5 rozporządzenia, jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty
abonamentowej, należności wynikające z jej wysokości regulowane są niezależnie od tego,
czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń określa regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Przedsiębiorstwa.

Warunki naliczania opłat dodatkowych za przekroczenie dopuszczalnych
wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych.
1. Przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków lub dopuszczalnych
wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu są określane na podstawie wyników analiz
fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym w czasie
okresowych kontroli prowadzonych przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. w oparciu o przepisy
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757).
2. PWiK Sp. z o.o. informuje odbiorcę usług (dostawcę ścieków) o wynikach
kontroli w terminie do 7 dni od daty jej przeprowadzenia.
3. Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustalana jest wraz z taryfą opłat
PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu, dostępną na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.
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4. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych
wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia
poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń.
5. Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się dzień wpływu do PWiK Sp. z o. o.
pisemnego wniosku odbiorcy usług (dostawcy ścieków) o przeprowadzenie ponownej
kontroli w związku z ustaniem przekroczeń, jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym
potwierdzi ustanie przekroczeń.
6. Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków)
przeprowadzona przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. nie potwierdzi ustania przekroczeń lub
okaże się, że przekroczenie jest wyższe, opłata naliczana będzie nadal lub ustalona zostanie
nowa odpowiednio do doby, w której stwierdzono bezzasadność wniosku.
7. Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości substancji
wyrażonych jako wskaźniki we wprowadzanych ściekach ustala się według wzoru:
Op = (Wa-Wd)/1000 x Q x St
Objaśnienia symboli:
Op – opłata
zanieczyszczeń(w zł)

za

przekroczenie

dopuszczalnych

wartości

wskaźników

Wa – wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w g/m³),
Wd – wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m³),
Q – ilość odprowadzonych ścieków w okresie trwania przekroczenia (w m³) nie
spełniających warunków,
St – jednostkowa stawka opłaty dodatkowej za 1 kg substancji wyrażonej jako
wskaźnik zanieczyszczenia.
8) Jeżeli przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji dotyczy więcej niż
jednego wskaźnika, opłata dodatkowa będzie naliczana tylko za jeden wskaźnik, którego
przekroczenie stanowi najwyższą wartość.
Do ww. opłaty należy doliczyć podatek VAT, według obowiązujących zasad.
Określone w taryfach ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i które
zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w regulaminie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miejską Inowrocławia (uchwała nr
XXXVI/512/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2013 r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Dz. Urz. Woj. KujawskoPomorskiego poz. 3211).
W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania
określone:
- w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym
na terenie jego działania,
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- w umowach
kanalizacyjnych,

z

poszczególnymi

odbiorcami

usług

wodociągowo-

- w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.
Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego
funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami
krajowymi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i pochodzi w znacznej części ze studni
zlokalizowanych na ujęciu w Trzaskach i Balinie. Również woda kupowana z Toruńskich
Wodociągów Sp. z o. o. pochodzi z ujęć głębinowych. Przed skażeniem bakteriologicznym
jest chroniona przez okresowe dodawanie podchlorynu sodu.
Proponowane taryfy winny zapewnić wysoki poziom świadczonych usług, stabilność
dostaw wody i ciągłą gotowość urządzeń do odbioru ścieków.
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UZASADNIENIE
Postępowanie związane z zatwierdzaniem taryf określa art. 24 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej
dalej „ustawą”.
W celu zatwierdzenia taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70
dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku o zatwierdzenie taryf
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat
oraz aktualny plan (art. 24.ust. 2 i 3 ustawy).
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu (dalej PWiK)
przedstawiło Prezydentowi Miasta Inowrocławia w dniu 21 października 2016 r. wniosek
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Miasta Inowrocławia wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat oraz aktualnym
wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących
w posiadaniu PWiK. Wniosek dotyczy taryf na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i został
złożony w wymaganym przez prawo terminie. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich
odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez PWiK, z wyłączeniem
odbiorców hurtowych i dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.
W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy, na
podstawie dostarczonej dokumentacji Prezydent Miasta Inowrocławia ustalił, że taryfy zostały
opracowane zgodnie z przepisami ustawy, w tym w szczególności zgodnie z zasadami, o których
mowa w art. 20 i art. 23 ustawy, oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28
czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
W szczególności taryfy określają zgodnie z ww. przepisami rodzaje i wysokości cen
i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowej grupy odbiorców usług,
a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych
przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy, których
zróżnicowanie wynika z udokumentowanych różnic:
1) kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków;
2) zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług;
3)
planowanych
wydatków
inwestycyjnych,
określonych
w
„Planie
rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2018” uchwalonym przez
Radę Miejską Inowrocławia (uchwała nr XLIV/598/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.).
Przy ustalaniu taryf na 2017 r. podstawę stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia)
dane ewidencji księgowej dotyczące okresu od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.
Proponowane taryfy powinny zagwarantować w roku ich obowiązywania osiągnięcie niezbędnych
przychodów na pokrycie kosztów ujmowania, poboru i uzdatniania wody, utrzymania i rozbudowy
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, a także minimalnego zysku
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na zobowiązania wynikające z umowy Spółki.
Skutki przyjęcia niniejszej uchwały w stosunku do taryf obowiązujących w 2016 r. są dla
wszystkich odbiorców następujące:
- stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenia z odbiorcą wody za okres
rozliczeniowy pozostaje w 2017 r. na poziomie z lat 2012-2016 (3,44 zł brutto),
- cena za 1m³ wody we wszystkich trzech grupach odbiorców wzrośnie 9 groszy,
- cena za 1m³ ścieków wzrośnie średnio o 14 groszy,
- stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz stawki opłat za
przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do kanalizacji
miejskiej, uzależnione od rodzaju zanieczyszczenia, pozostają bez zmian.
Wniosek otrzymał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu.
Taryfy podlegają zatwierdzeniu – w myśl art. 24 ust. 1 ustawy – w drodze uchwały rady
gminy. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one
sporządzone niezgodnie z przepisami (art. 24 ust. 5 ustawy).
Wobec powyższego wywołanie uchwały jest zasadne. Inicjatorem wywołania uchwały jest
Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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