
UCHWAŁA NR XXI/254/2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

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

§ 1. Zatwierdza sie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew:

1) Taryfowe grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Nazwa 
grupy 

taryfowej
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

Stawka opłaty 
abonamentowej 

netto na 
odbiorcę usługi

Cena netto za m3 wody

W1

Odbiorcy wody -gospodarstwa domowe
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
1-miesięcznym w rozliczeniach w oparciu 

o wskazania wodomierza głównego

4,50 3,06

W2

Odbiorcy wody - gospodarstwa domowe
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
1-miesięcznym w rozliczeniach o wskazania 

wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej

2,31 3,06

W3

Odbiorcy wody -gospodarstwa domowe
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
1-miesięcznym w rozliczeniach z osobą 

korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym

3,36 3,06

W4

Odbiorcy wody - gospodarstwa domowe
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
1-miesięcznym w rozliczeniach według przepisów 

dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

2,19 3,06

W5

Odbiorcy wody - pozostali
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
1-miesięcznym w rozliczeniach w oparciu 

o wskazania wodomierza głównego

4,50 3,97

W6

Odbiorcy wody- pozostali
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
1-miesięcznym w rozliczeniach o wskazania 

wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej

2,31 3,97
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W7

Odbiorcy wody – pozostali
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
1-miesięcznym w rozliczeniach z osobą 

korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym

3,36 3,97

W8

Odbiorcy wody- pozostali
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu 
1-miesięcznym w rozliczeniach według przepisów 

dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

2,19 3,97

2) Taryfowe grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Nazwa 
grupy 

taryfowej
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

Stawka opłaty 
abonamentowej 

netto na odbiorcę 
usługi

Cena netto za m3 ścieków

Ś1

Dostawcy ścieków – gospodarstwa domowe
rozliczani w oparciu o cenę za m3 ścieków oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę 
w cyklu

1-miesięcznym w rozliczeniach za ilość 
odprowadzonych ścieków ustaloną na 

podstawie zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego

5,85 6,25

Ś2

Dostawcy ścieków - gospodarstwa domowe
rozliczani w oparciu o cenę za m3 ścieków oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę 
w cyklu

1-miesięcznym w rozliczeniach za ilość 
odprowadzonych ścieków ustaloną na 

podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody

6,90 6,25

Ś3

Dostawcy ścieków – pozostali
rozliczani w oparciu o cenę za m3 ścieków oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę 
w cyklu

1-miesięcznym w rozliczeniach za ilość 
odprowadzonych ścieków ustaloną na 

podstawie zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego

5,85 7,25

3) Jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych do wód lub do ziemi 
ścieków:

Stawka opłatyLp
.

Przedmiot kary
netto brutto

Jednostka 
miary

1 2 3 4 5
1 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo 

niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 
0,5 pH

1,32 1,43 zł/m³

2 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo 
niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 
1,5 pH

3,3 3,56 zł/m³

3 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo 
niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej  niż  
1,5 pH do 2,5 pH

6,58 7,11 zł/m³

4 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo 12,76 13,78 zł/m³
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niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 
2,5 pH

4) Jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi 
ścieków:

Stawka opłatyLp. Przedmiot kary

netto brutto

Jednostk
a miary

1 2 3 4 5
1 Za ścieki, których temperatura przekracza 

dopuszczalną wielkość
o mniej niż 5°C – za każdy stopień przekroczenia

0,66 0,71 zł/m³

2 Za ścieki, których temperatura przekracza 
dopuszczalną wielkość
o 5°C i więcej  – za każdy stopień przekroczenia

1,32 1,43 zł/m³

5) Opłata za wody opadowe - 1,96 zł/m² powierzchni na rok.

6) Wysokość stawek opłat za przyłączenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa (stawka za przeprowadzenie prób technicznych wykonanego przyłącza).

Cena/stawka 
opłaty

Cena/stawka 
opłatyLp. Taryfowa grupa 

odbiorców Wyszczególnienie
netto brutto

jednostka 
miary

1 2 3 4 5 6

1

stawka opłaty za 
przyłączenie urządzeń 
wodociągowych 
(stawka za 
przeprowadzenie prób 
technicznych wykonan. 
przyłącza).

stawka za jedno 
przyłącze 85,00 91,80 zł/szt.

2

stawka opłaty za 
przyłączenie urządzeń 
kanalizacyjnych 
(stawka za 
przeprowadzenie prób 
technicznych wykonan. 
przyłącza).

stawka za jedno 
przyłącze 85,00 91,80 zł/szt.

Określone wyżej stawki  są cenami netto, do których dolicza się należny podatek vat.

§ 2. Taryfy określone w § 1  obowiązują w okresie od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 4. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ogłasza Taryfy w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od 
dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Do uchwały nr XXI/254/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 roku.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zmianami) zwanej dalej ustawą,
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Pleszewie dnia 17.02.2017 roku złożyło wniosek o
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 1 maja
2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 roku na terenie miasta i gminy Pleszew i złożony został w
wymaganym terminie. W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust.
4 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji Burmistrz dokonał weryfikacji i ustalił, że
Przedsiębiorstwo opracowało taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz
przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku 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) W
szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z ww. przepisami rodzaje i wysokości cen i
stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup 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 określone przez
Przedsiębiorstwo w taryfach zastały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów
umożliwiających pokrycie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok
obowiązywania taryfy, których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych różnic: paragrafów
kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla poszczególnych grup odbiorców, paragrafów zmian warunków
ekonomicznych i wielkości usług. Złożony obecnie wniosek zakłada pozostawienie cen wody na
dotychczasowym poziomie, natomiast nieznacznie podosi cenę 1 m³ ścieków (0,09 zł dla gospodarstw
domowych i 0,03 zł. dla pozostałych odbiorców). Podwyżka spowodowana jest stratą na sprzedaży usług
kanalizacyjnych w okresie poprzednim.

Ponadto Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie realizuje projekt
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew” w związku z czym wzrost ceny
ścieków podyktowana jest również kosztami bezpośrednio związanymi z realizacją tego Projektu.
Ostatnia zmiana taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
miała miejsce w roku 2015. Uwzględniając powyższe uwarunkowania podjęcie uchwały jest
zasadne.

Id: DCE81095-A7DE-438C-B300-0865641AB903. Uchwalony Strona 1




