UCHWAŁA NR XVIII/104/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 5a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 nr 123 poz. 858 ze zmianami) – Rada
Miejska w Lądku Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA
ŚCIEKÓW
Rozdział 1.
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI
Lp

1
1
2
3

Taryfowa grupa odbiorców

2
Gospodarstwa domowe,
pozostali
Gospodarstwa domowe,
pozostali
Gospodarstwa domowe,
pozostali

Wyszczególnienie

3
cena za 1 m3 dostarczonej wody
cena za 1 m3 odprowadzonych
ścieków
stawka opłaty abonamentowej
rozliczeniowej

Cena / stawka
netto
Vat
%
4
5
2,97
8

Jednostka miar
brutto
6
3,21

7
zł./m3

3,49

8

3,77

zł./m3

2,08

8

2,25

zł./mc/odbiorcę

§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od
dnia 6 marca 2012 r. do dnia 31grudnia 2012 r.
§ 3. Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku Zdroju ogłasza wysokość taryf w sposób ogólnie przyjęty tj.
w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lądku Zdroju w terminie 7 dni od daty
podjęcia niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lądku Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO
Zarząd Budynków Komunalnych przedkłada dokumenty związane z zatwierdzeniem taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lądek Zdrój od dnia 6 marca 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku w związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia
2 grudnia 2011 roku nr NKN.4131.920.2011.RB2 oraz na podstawie art.24 ust. 5a i ust 2 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006 Nr 123, poz.858 z późn.
zm.)
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia Zarząd Budynków Komunalnych
w Lądku Zdroju prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym
odprowadzaniem ścieków w zakresie:
1) poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody,
2) odprowadzania i oczyszczania ścieków.
2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę W zakresie jakości świadczonych usług
Zarząd Budynków Komunalnych realizuje zadania wynikające:
1) ze standardów jakościowych,
2) z przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne
i organoleptyczne (smak, zapach, barwa),
3) z regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój przyjętego
Uchwałą Nr XLI/433/05 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 października 2005 roku.
4) z umów z poszczególnymi Odbiorcami Usług wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku Zdroju realizuje zadania określone w zezwoleniach na
prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie miasta Lądek Zdrój, oraz wsi Stójków i Kąty Bystrzyckie. Zasięg działalności jest ograniczony długością
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, których rozwój zależy od dynamiki rozwoju budownictwa
mieszkaniowego i przyłączania nowo wybudowanych budynków. Miasto Lądek Zdrój zaopatrywane jest
w wodę z trzech ujęć produkujących wodę: Karpno ze zbiornikiem V1000 oraz V500, Brzezinka ze
zbiornikiem V250, Aleja Marzeń ze zbiornikiem V50. W zakresie oczyszczania i zbiorowego odprowadzania
ścieków Lądek Zdrój oraz okoliczne gminy obsługuje oczyszczalnia ścieków w Lądku. Dział Wodociągów
i Kanalizacji prowadzi eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalnię ścieków.
3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów Planowane w 2012
r. ilości sprzedanej wody oraz odprowadzanych ścieków, na tle odpowiednich danych za rok 2009, 2010 oraz
wykonania za 10 miesięcy 2011 roku przedstawiają się następująco:
Wyszczególnienie

Wykonanie
2009
Woda sprzedana ogółem 316.940,70
a/ gospodarstwa
159.583,70
domowe
b/ pozostali odbiorcy
157.357,00
Ścieki odprowadzone
315.483,90
a/ gospodarstwa
147.168,70
domowe
b/ pozostali odbiorcy
168.315,20

Wykonanie
2010
307.483,00
159.000,00

Wykonanie X mcy
2011
255.054,00
131.393,00

Rok obowiązywania taryfy 6.03.2012 
31.12.2012
308.000,00
151.000,00

148.483,00
306.000,00
149.000,00

123.115,00
248.032,00
121.286,00

157.000,00
310.000,00
150.000,00

157.000,00

126.746,00

160.000,00

W planie na 2012 r. założono sprzedaż wody na poziomie wykonania roku 2011. Powyższe założenie
przyjęte zostało w wyniku analizy wpływu wielu czynników na wielkość sprzedaży, w tym prowadzonej
kontynuacji opomiarowania, wymiany wodomierzy zgodnie z obowiązującą legalizacją, zmiany technologii na
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bardziej oszczędną, a przede wszystkim wzrostu cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków od dnia 6 marca 2012 r., który skłania odbiorców do racjonalniejszego użytkowania
wody. Taryfa dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawiera następujące rodzaje, wysokość cen
i stawkę opłaty abonamentowej: Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Ceny za 1m3 dostarczonej wody
w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazań wodomierzy, a w przypadku ich braku
w rozliczeniach dokonywanych według przeciętnych norm zużycia wody, w wysokości wyszczególnionej
w poniższej tabeli.
Taryfowa grupa odbiorców
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Wyszczególnienie
cena za 1 m3 dostarczonej wody

Cena netto
2,97

Jednostka miary
zł/ m3

Za zbiorowe odprowadzanie ścieków Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców – gospodarstwa
domowe i pozostali odbiorcy w wysokości wyszczególnionej w poniższej tabeli.
Taryfowa grupa odbiorców
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Wyszczególnienie
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

Cena netto
3,49

Jednostka miary
zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej rozliczeniowej Stawka dotyczy Odbiorców Usług, z którymi zostały lub
zostaną zawarte umowy
Taryfowa grupa odbiorców
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Wyszczególnienie
stawka opłaty abonamentowej
rozliczeniowej

Cena netto
2,08

Jednostka miary
zł/mc/odbiorcę

Powyższa stawka jest to stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody
i ilość odprowadzonych ścieków. Do powyższych cen oraz stawki opłaty dolicza się obowiązujący na 2012 rok
podatek od towarów i usług (VAT). Po przeprowadzeniu analizy warunków ekonomicznych funkcjonowania
Zarząd Budynków Komunalnych postanowił o złożeniu wniosku taryfowego ze stawkami opłat za dostarczanie
wody, odprowadzanie ścieków i stawkę opłaty abonamentowej na okres od 6 marca 2012 r. do 31 grudnia
2012r. przedstawionymi w powyższych tabelach. Pod uwagę zostały wzięte zarówno wyniki osiągnięte przez
ZBK Dział Wodociągów i Kanalizacji w 2011 r., jak i planowane na rok 2012. Przeprowadzona analiza
wykazała, że proponowana taryfa umożliwia osiągnięcie przychodów pokrywających nie tylko koszty bieżącej
działalności, ale również zapewniających realizację zadań remontowych – w przyjętych ramach czasowych
i strukturze finansowania uwzględniającej środki własne Zarządu Budynków Komunalnych. W proponowanej
taryfie uwzględniono również amortyzację. Środki te przeznaczone będą na modernizację i odtworzenie
środków trwałych. Przewidywane podstawowe wielkości finansowe Działu Wodociągów i Kanalizacji w roku
obowiązywania taryfy tj 2012, na tle danych za 10 miesięcy 2011, przedstawione zostały w tabeli poniżej.
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży, w tym:
Dostawa wody
Odbiór ścieków
Opłata stała
Koszty działalności w tym
Dostawa wody
Odbiór ścieków
Opłata stała
Zysk netto, w tym:
Dostawa wody
Odbiór ścieków
Opłata stała

Wykonanie za X mcy 2011
1.457.098,84
673.004,78
730.311,18
53.782,88
1.552.288,58
672.182,30
850.548,52
29.557,76
95.189,74
822,48
120.237,34
24.225,12

Rok obowiązywania taryfy 6.03.2012– 31.12.2012
1.805.000,00
890.000,00
855.000,00
60.000,00
1.782.000,00
880.000,00
850.000,00
52.000,00
23.000,00
10.000,00
5.000,00
8.000,00

Podwyżka taryf na kolejny rok umożliwi uzyskanie środków własnych na poziomie pozwalającym na
realizację niezbędnych zadań remontowo inwestycyjnych. Oprócz przedstawionych powyżej argumentów
natury ekonomicznej, składając wniosek taryfowy Zarząd Budynków Komunalnych wziął pod uwagę również
względy społeczne, szczególnie ważne wobec kryzysu finansowego i sytuacji gospodarczej w Kraju.
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Reasumując, Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku Zdroju wnioskuje o uchwalenie taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 6 marca 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r. w formie złożonej przez Zakład.

Burmistrz LądkaZdroju
Kazimierz Szkudlarek
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