U C H W A Ł A Nr XVI/158/2015
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2015 r., poz. 1515) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) uchwala się, co
następuje:
§1
Przedłuża się okres obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, opracowanych przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR-WIK” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, które weszły w życie na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków – na okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
§2
Taryfy, o których mowa w § 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański
Jarosław Czyżewski

U ZASAD N I E N I E
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
„STAR-WiK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w
dniu 15 października 2015 roku złożyło wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Wniosek o przedłużenie czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf złożono w wymaganym ustawowo terminie.
Do obowiązków Prezydenta Miasta należy sprawdzenie czy taryfy opracowano zgodnie z
obowiązującymi z tym zakresie przepisami. Po przeanalizowaniu przedłożonego przez
przedsiębiorstwo wniosku stwierdzam, iż spełnia on wymogi formalne określone przepisami wyżej
cytowanej ustawy oraz z przepisami wykonawczymi do tejże ustawy tj. rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków i zawiera wszelkie niezbędne dane, jakie przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne winno przedstawić, uzasadniając wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf.
Przedstawione we wniosku ceny za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki nie ulegają zmianie w
stosunku do dotychczasowych stawek.

Biorąc pod uwagę szacowanie nakładów, określonych przepisami prawa, należy uznać, że
pozostawienie wysokości taryf bez zmian daje podstawę do zabezpieczenia kosztów działalności
spółki.

W związku z powyższym przedkładam do zatwierdzenia wniosek o przedłużenie czasu
obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w wysokości dotychczas
obowiązującej, zaproponowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR-WiK”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim na okres od dnia 1
stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, uznając tym samym poprawność i zasadność
dokonanych przez Spółkę wyliczeń i stawek taryfowych.
W załączeniu wniosek Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR-WiK” spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością wraz taryfą pozostawioną w obecnej wysokości na okres 1
roku.
Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

…...................

Załącznik do uchwały nr XVI/158/2015

Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25.11.2015

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

NA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.
wprowadzone na mocy art 24 pkt 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r . o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139)

1.

RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik’ spółka z o.o. prowadzi działalność:
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmującą:
- pobór
- uzdatnianie
- rozprowadzanie wody

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmującą:
- odprowadzanie ścieków
- oczyszczanie ścieków.

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY
Taryfa ze względu na rodzaj jest taryfą niejednolitą, zawierającą jednolite ceny dla
wszystkich grup odbiorców i różne stawki opłat abonamentowych dla poszczególnych grup
odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków.
Z uwagi na strukturę jest taryfą wieloczłonową, zawierającą ceny i stawki opłat.
3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG
W zakresie cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki występuje jedna taryfowa
grupa odbiorców.
Stawki opłaty abonamentowej wprowadzono dla grup odbiorców wody i dostawców
ścieków w zależności od wyposażenia w urządzenia pomiarowe.

Dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego dokonano
podziału na 2 grupy. Pierwsza z nich to gospodarstwa domowe oraz odbiorcy, którzy mają
zainstalowany wodomierz o przekroju do 20 mm. a drugą grupę stanowią pozostali
odbiorcy.
Ponadto opłatę abonamentową
w budynku wielolokalowym.

wprowadzono dla odbiorców korzystających z lokalu

4. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
Lp.

Wyszczególnienie

J.m.

1

Cena za dostarczoną wodę, w tym również na cele
przeciwpożarowe

zł/m3

2

Cena za odprowadzone ścieki

zł/m3

Cena
netto

Cena
brutto

4,66

5,03

3,61

3,9

3

Stawka opłaty abonamentowej dla wody na odbiorcę miesięcznie

3.1. W rozliczeniach w oparciu o wskazania
wodomierza głównego

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy wyposażeni w
wodomierz o przekroju do 20 mm
Pozostali odbiorcy

3.2. W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu
w budynku wielolokalowym
4.

4.1.

5.
6.

zł/m-c

5,70

6,16

zł/m-c

25,19

27,21

zł/m-c

3,19

3,45

Stawka opłaty abonamentowej dla ścieków na odbiorcę miesięcznie
W rozliczeniach w oparciu o wskazania
wodomierza głównego

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy wyposażeni w
wodomierz o przekroju do 20 mm

zł/m-c

4,98

5,38

Pozostali odbiorcy

zł/m-c

25,26

27,28

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń
wodociągowych

zł/

145,00 178,35

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń
kanalizacyjnych

przyłącze

zł/
145,00 178,35
przyłącze

W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązują:

- Cena – wyrażona w złotych za 1m3 dostarczonej wody,

- Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody za miesiąc – niezależna od ilości
dostarczonej wody, płacona bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody.
W rozliczeniach za odebrane ścieki:

- Cena – wyrażona w złotych za 1m3 odprowadzonych ścieków,

5.

- Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę odprowadzania ścieków za miesiąc –
niezależna od ilości odprowadzonych ścieków, płacona bez względu na rozmiary
dokonanego odprowadzenia ścieków.

WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI
W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

- rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 127, poz. 886 ) oraz postanowieniami:

- Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Miejskiej
Starogard Gdański – uchwała nr XXXVII/347/2005 Rady Miejskiej Starogardu
Gdańskiego z dnia 23 listopada 2005 r.
6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług
w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Woda poddawana jest tym
samym procesom dla wszystkich odbiorców usług. Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne ma obowiązek zainstalowania odbiorcom wodomierzy głównych.
Nie wszyscy odbiorcy korzystający z usług przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody są
równocześnie dostawcami ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Występuje również
sytuacja odwrotna, kiedy Odbiorcy nie pobierają wody z sieci wodociągowej, ale
odprowadzają ścieki do sieci przedsiębiorstwa.

6.2. Standardy jakościowe obsługi usług

Określone w taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i tych, które zostały określone w
zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzenia ścieków dla PWiK „Star-Wik” Spółka z o. o. w Starogardzie
Gdańskim r. oraz Regulaminie Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie
Gminy Miejskiej Starogard Gdański – uchwała nr XXXVII/347/2005 Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego z dnia 23 listopada 2005 r.

