
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków 
opadowych i roztopowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych 
i roztopowych w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1893
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Załącznik Nr 1 
do UCHWAŁY NR XIX/……/2016  

RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE  
z dnia 6 maja 2016 r. 
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1. Taryfa. Informacje ogólne. 
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie, 
zwane dalej Spółką, przedstawia wniosek taryfowy dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków, w ramach działalności gospodarczej polegającej na odprowadzaniu 
ścieków opadowych i roztopowych, w tym propozycję ceny za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, obowiązującej na terenie 
Gminy Barcin na okres 12 miesięcy: od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. 
Taryfa określa także warunki jej stosowania.  

Ścieki opadowe i roztopowe to wody ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, 
w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, 
usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. 

Wniosek o zatwierdzenie taryfy, w tym niniejsza taryfa, opracowane zostały na 
podstawie przepisów ustawy z  dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu                 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. z 2015 r. poz. 139), zwanej dalej 
ustawą, oraz 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. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia 
odnoszące się do rodzaju i struktury taryfy oraz metodologii niezbędnych 
przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. 

 
2.  Rodzaje prowadzonej działalności. 
 

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę                     
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barcin. 

Przedmiot działania Spółki w zakresie objętym ustawą stanowi działalność 
gospodarcza polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz 
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych                     
i urządzeń kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu.  

Działalność w zakresie określonym niniejszym wnioskiem Spółka prowadzi 
obecnie za pomocą wydzierżawionych od Gminy Barcin urządzeń kanalizacji 
deszczowej, którymi są odprowadzane ścieki opadowe i roztopowe z utwardzonych 
szczelnych powierzchni zanieczyszczonych należących do usługobiorców, z którymi 
Spółka ma zawarte umowy.  
 
3. Rodzaj i struktura taryfy. 
 

Stosownie do § 14  pkt 1 i 2 rozporządzenia, określono taryfę jednolitą                              
i jednoczłonową, składającą się z jednakowej ceny dla wszystkich odbiorców usług. 
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4. Taryfowe grupy odbiorców usług. 
 

Dokonano alokacji kosztów na jedną taryfową grupę odbiorców usług, 
uwzględniając lokalne uwarunkowania. W szczególności – stosownie do § 11 ust. 6 
rozporządzenia - uwzględniono wielkość, rodzaj i sposób zagospodarowania 
powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni. Wydzielono grupę A 
obejmującą taryfowych odbiorców usług, określoną w tabeli poniżej. 
 
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 
 

W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązuje jednakowa cena odniesiona 
do jednostki miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której 
odprowadzane są ścieki odpadowe i roztopowe kanalizacją deszczową. 
 
Tabela 1. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych 

Lp. 
Taryfowa grupa odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych 
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. 

Cena netto w zł 
za 1 m2 na m-c 
netto brutto 

0 1 2 3 

1 
 

Grupa A - powierzchnie terenów przemysłowych, 
handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych 

oraz dróg i parkingów. 
0,08 0,09 

Do ceny określonej w tabeli 1 kolumnie 2 doliczono podatek od towarów i usług 
(VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.   

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi obecnie 8%. 
 
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w  przyrządy                     
i urządzenia pomiarowe. 
 

Rozliczenia za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych 
prowadzone są na podstawie przepisów ustawy i rozporządzenia oraz Regulaminu 
dostarczania wody i  odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy 
Barcin. W szczególności, wobec zastosowania przez przepisy rozporządzenia 
kryterium wielkości powierzchni, nie mają zastosowania przyrządy i urządzenia 
pomiarowe. 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki opadowe                             
i roztopowe na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności 
zgodnie z wystawioną fakturą. 

 
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 
 
7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 
 

Taryfowa cena dotyczy wszystkich odbiorców usług określonych w jednej, 
powyżej zdefiniowanej taryfowej grupie odbiorców usług. Aktualnie Spółka 
odprowadza ścieki opadowe i roztopowe od usługobiorców z miejscowości 
Sadłogoszcz, Zalesie Barcińskie i Krotoszyn.  

Spółka wyodrębniła jedną taryfową grupę odbiorców usług, a zakres usług 
świadczonych w tej grupie jest jednakowy. Jakość ścieków opadowych                                  

Id: 7654926C-04C6-4446-B316-024E88EFF10C. Projekt Strona 4



4 

i roztopowych odprowadzanych kanalizacją deszczową nie jest zróżnicowana i nie 
powoduje zróżnicowania kosztów ich odbioru i oczyszczania.    

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 
Określona w taryfie cena jest stosowana przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów 
prawnych, w tym prawa miejscowego. W zakresie jakości świadczonych usług 
realizowane będą zadania określone w Regulaminie dostarczania wody                                 
i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Gminy Barcin, umowach                    
z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przepisach 
prawnych dotyczących ochrony środowiska.  
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Załącznik Nr 2 

do UCHWAŁY NR XIX/…../2016 
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE 

z dnia 6 maja 2016 r. 
   
 

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryfy 
 

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia 
 

Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków jest: 
· pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 
· odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.  

Przedmiot działania, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, stanowi zbiorowe 
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, za pomocą urządzeń 
kanalizacji deszczowej, będących w eksploatacji Spółki. 

Gmina wybudowała i przekazała w dzierżawę Spółce kanalizację deszczową    
w miejscowościach: Sadłogoszcz, Zalesie Barcińskie i Krotoszyn. Na terenie tym mają 
swoje siedziby przedsiębiorstwa posiadające powierzchnie zanieczyszczone o trwałej 
nawierzchni, które przyłączono do tej kanalizacji. 

Posiadanie urządzeń kanalizacji deszczowej i wykonanie zadań wiąże się                       
z koniecznością ponoszenia przez Spółkę kosztów eksploatacji i utrzymania majątku. 
W celu prawidłowej alokacji kosztów związanych z działalnością zbiorowego 
odprowadzania ścieków opadowych i  roztopowych kanalizacją deszczową 
konieczne jest ustalenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych           
i roztopowych. W roku obowiązywania nowych taryf ścieki opadowe i roztopowe 
odprowadzane będą z powierzchni 32.027,4 m2 .  

Spółka prowadzi także inną działalność, w tym działalność zbiorowego 
zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, której 
koszty nie zostały uwzględnione w tej taryfie. 
 
2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę 
 

Uzyskanie przychodów w wysokości planowanych kosztów przedstawionych               
w załączonych tabelach, gwarantuje realizację zadań związanych z bieżącą 
eksploatacją i utrzymaniem kanalizacji deszczowej. 
Taryfa została skonstruowana tak, aby zapewnić uzyskanie niezbędnych 
przychodów (pokrycie kosztów), ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym 
wzrostem cen, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców 
usług do racjonalnego korzystania z usług, łatwość obliczania cen i sprawdzania 
przez odbiorców usług wysokości cen ich dotyczących. 
 
3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji 
kosztów 
 

W roku obowiązywania nowych taryf nie wprowadzono nowych metod alokacji 
kosztów. Istniejące metody alokacji kosztów pozwalają na sprawiedliwy podział 
kosztów i eliminację subsydiowania skrośnego.  

Porównując taryfę proponowaną na 2016/2017 rok z obecnie obowiązującą: 
- cena płacona za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni zwiększa 
się o 0,02 zł/m2 z 0,06 zł/m2 netto na 0,08 zł/m2 netto. 
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Skalkulowana cena za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych                         
z jednego metra kwadratowego powierzchni zanieczyszczonej zapewni Spółce 
uzyskanie niezbędnych przychodów w wysokości planowanych, uzasadnionych 
kosztów ponoszonych na eksploatację i utrzymanie kanalizacji deszczowej w okresie, 
w którym taryfa będzie obowiązywać.   
 
4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf 
 
Prognoza sprzedaży 
 

Do prognozy sprzedaży na rok obowiązywania nowych taryf przyjęto wielkość 
powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni wynikającą z zawartych umów. 
Ewidencją objęte są powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni, z których 
odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe w miejscowościach Sadłogoszcz, 
Zalesie Barcińskie i Krotoszyn w Gminie Barcin. 

 
Koszty działalności 
 

Proponowane ceny i stawki opłat mają na celu pokrycie kosztów 
funkcjonowania Spółki w  zakresie odprowadzania ścieków opadowych                         
lub roztopowych. Przy ustalaniu taryf na 2016/2017 r. podstawę stanowiły dane 
ewidencji księgowej dotyczące roku obrachunkowego, tj. okresu od 01.03.2015 r. do 
29.02.2016 r.  
 
Założenia oraz prognozy 
 
Materiały 

Koszty te zaplanowane zostały na podstawie kosztów poniesionych w roku 
obrachunkowym. 
 
Usługi obce 

Koszty usług obcych zaplanowano w wysokości czynszu dzierżawnego 
płaconego przez Spółkę Gminie Barcin. 
 
Podatki i opłaty  

Ustalając taryfę przyjęto stawki podatku od nieruchomości planowane przez 
Urząd Miasta na rok obowiązywania taryfy. 

Opłata za korzystanie ze środowiska obliczona została na podstawie rodzaju                 
i powierzchni terenu, z którego odprowadzane są wody opadowe i roztopowe oraz 
obowiązujących stawek opłat.  
 
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne: 

Wysokość kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników 
zaplanowano na poziomie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym oraz 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonego                       
w ustawie budżetowej na 2016 r. w wysokości 1,7%. 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków PPU „WODBAR”
Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowa 12 w Barcinie, w dniu 21.04.2016 r.,
złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
opadowych i roztopowych wraz z kalkulacją cen i stawek opłat. Proponowana
cena za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych przedstawia
tabela nr 1 „Wysokość cen za odprowadzanie ścieków opadowych i
roztopowych”, która znajduje się w załączniku nr 1 do uchwały, str. 3.

Uzasadnienie wniosku znajduje się w załączniku nr 2 do uchwały
„Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryfy”.

Dzierżawca pobiera należności za usługi świadczone w ramach prowadzonej
działalności, według cen i stawek opłat określonych w obowiązującej "Taryfie
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków".

W związku z przejęciem w dzierżawę przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno-
Usługowe WODBAR Sp. z o.o. odcinka sieci kanalizacji deszczowej w
miejscowościach Sadłogoszcz, Zalesie Barcińskie i Krotoszyn konieczne jest
ustalenie ceny za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych dla
mienia przejętego przez to Przedsiebiorstwo.

Podjęcie uchwały skutkować będzie zmianą taryfy od dnia 01.07.2016 r.,
które obowiązywać będą do dnia 30.06.2017 r.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne i
zasadne.

- Sporządziła: Karolina Łangowska - Starszy Specjalista ds. inwestycji
komunalnych

- Zatwierdziła: Teresa Grabowska – Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i
Dróg

- Osoba wyznaczona do referowania projektu na posiedzeniu komisji oraz
sesji Rady Miejskiej: Teresa Grabowska – Kierownik Referatu Inwestycji,
Remontów i Dróg

- Akceptuję

- Wnoszę o wprowadzenie niniejszego projektu uchwały do porządku obrad
najbliższej sesji Rady Miejskiej
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