Projekt
z dnia 23 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn.zm.1)) i art. 24 ust. 1 i 5 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.zm2).) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
przedstawione przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu określone
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do usług świadczonych przez Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. na
terenie miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia
mgr Łukasz Pietrzak

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579)
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250)
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia....................2017 r.
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
na okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.
obowiązujące na terenie miasta Golubi-Dobrzynia
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania na terenie miasta Golubia-Dobrzynia na okres
12 miesięcy od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.
Niniejsze taryfy opracowane zostały na podstawie przepisów:
1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity: 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. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym,
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), zwanego dalej rozporządzeniem dotyczącym warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych, a także
4. obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. – w sprawie wysokości stawek kar za
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hałasu na rok 2017 (M.P. z dnia 19 października 2016 r., poz. 992), zwane dalej obwieszczeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat będą dotyczyć wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru
ścieków świadczonych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu Sp. z o. o.
z wyłączeniem usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych ulic i terenów
zielonych.
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. będzie prowadzić działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia i Uchwały Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia.
Zgodnie z Uchwałą przedmiot działalności zakładu stanowi:
1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom,
z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,
2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez
usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.
MZWiK Sp. z o. o. w Golubiu – Dobrzyniu na podstawie kryteriów, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3
Rozporządzenia dokonało wyboru struktury i rodzaju taryfy.
Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę opracowana została taryfa jednolita jednoczłonowa, a dla zbiorowego
odprowadzania ścieków niejednolita jednoczłonowa.
Przygotowana taryfa zawiera stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych MZWiK Sp. z o. o. w Golubiu –Dobrzyniu. Stawka ta zgodnie z §
5 pkt 6 rozporządzenia taryfowego uzależniona jest od przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii
oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskania stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu
stosowania osadów ściekowych.

Id: 9C2D8DDB-773D-47C5-AA0A-AAF880E38923. Projekt

Strona 1

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia
wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
Dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:
L.p.
I
1.
II
1.

2.

Taryfowa grupa odbiorców usług
Zaopatrzenie w wodę

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
Wszyscy odbiorcy usług

Grupa 1
Odprowadzanie ścieków

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków
w tym w szczególności gospodarstwa domowe
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych, obiekty użyteczności publicznej oraz
prowadzący działalność gospodarczą tj. usługową,
handlową, itp. rozliczani za ilość odprowadzonych
ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody,
ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego
oraz normy zużycia ścieków określone przepisem prawa
Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania
ścieków wprowadzający do urządzeń kanalizacyjnych
Spółki ścieki o charakterze przemysłowym rozliczani za
ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu
o wskazania wodomierza głównego oraz normy zużycia
ścieków określone przepisem prawa

Grupa 1

Grupa 2

Użyte w tabeli określenia oznaczają:
1/ wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym
przyłączu wodociągowym,
2/ wodomierz zainstalowany w lokalu – przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu nieruchomości
wielolokalowej,
zgodnie
z obowiązującymi
warunkami
technicznymi
w sposób
uzgodniony
z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
3/ wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, obok wodomierza głównego,
mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej.
W rozliczeniach z odbiorcami usług, w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup
taryfowych, obowiązują zróżnicowane ceny oraz zasady ich stosowania:
1. w rozliczeniu za wodę – jedna cena wyrażona w złotych za 1m3 dostarczonej wody,
2. w rozliczeniu za odebrane ścieki – dwa rodzaje cen wyrażone w złotych za 1m3 odebranych ścieków.
Do cen (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami (obecnie 8 %).
W przypadku zmiany stawki podatku będzie ona naliczana w obowiązującej wysokości i dodana do cen netto
wody i ścieków 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
Lp.

1
1.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

2
Grupa 1

3
cena za 1 m3

wody

dostarczonej

Cena
netto

Stawka
brutto

Jednostka
miary

4
3,76

5

6

4,06

zł /1 m3

Tabela 2
Wysokość cen za odprowadzone ścieki
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Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

1
1.

Grupa 1

2.

Grupa 2

Wyszczególnienie

2

Cena
netto

3
Cena za 1 m3

odprowadzonych
ścieków
Cena za 1 m3

odprowadzonych
ścieków

Stawka
z VAT

4
5,62

5
6,07

6,77

7,31

Jednostka
miary

6
zł/1 m3

zł/1 m3

Tabela 3
Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
Jednostkowe
stawki opłat za
1 kg substancji
w tym substancji
wyrażonych jako
wskaźniki
w zł/kg
brutto

Lp.

Wskaźnik
zanieczyszczenia

Jednostki

Najwyższe
dopuszczalne
stężenia

Jednostkowe stawki
opłat za 1 kg
substancji w tym
substancji
wyrażonych jako
wskaźniki w zł/kg
netto

0

1

2

3

4

5

900
500
10
6,5-9,0

15,81
4,87
26,31
wg tabeli 4

17,07
5,26
28,41
wg tabeli 4

1.
2.
3.
4.

CHZT
Zawiesina ogólna
Fosfor ogólny
Odczyn pH

/dm3

mgO2
mg/dm3

mgP/dm3

pH

Tabela 4
Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków
L.p.

Wielkość przekroczenia

Jedn.
miary

netto

brutto

0

1

2

3

4

m3

0,44

0,48

m3

1,10

1,19

m3

2,19

2,37

m3

4,25

4,59

1
2
3
4

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości
dopuszczalnej o mniej niż 0.5 pH
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości
dopuszczalnej o 0.5 do 1.5 pH
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości
dopuszczalnej o 1.5 do 2.5 pH
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości
dopuszczalnej o 2.5 i więcej pH

Wartość opłaty

W tabeli 3 i tabeli 4 zestawione są wysokości stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków o charakterze przemysłowym do urządzeń. Stawki w tabeli wynoszą 100% wartości podanych
w załączniku nr 2 do obwieszczenia. Stawki opłat będą miały zastosowanie w przypadku przekroczeń
parametrów jakości i stanu ścieków, określonych w umowie na odprowadzanie ścieków. Zgodnie z §
8 pkt 1 rozporządzenia dotyczącego warunków wprowadzania ścieków o charakterze przemysłowym, ścieki
przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla
bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych
i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych. W związku z tym MZWiK Sp. z o. o.
w Golubiu –Dobrzyniu ma obowiązek przyjmować od odbiorców usług wyłącznie takie ścieki, które
nie przekraczają dopuszczalnych parametrów wskaźników zanieczyszczeń. W przypadku przekroczenia tych
wartości przez dostawcę ścieków przemysłowych, MZWiK Sp. z o. o. w Golubiu –Dobrzyniu naliczała będzie
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opłaty za przekroczenie wskaźników, przez co pokryje dodatkowe koszty związane z oczyszczeniem tych
ścieków.
Warunki rozliczeń za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki:
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie
z przepisami ustawy i rozporządzenia.
W budynkach zlokalizowanych na terenie działania Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.
o., wyposażonych w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich
wskazań.
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych
urządzeń.
W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe – ilość dostarczonej wody do
nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnymi przepisami prawa,
a ilość ścieków w takim samym przypadku – jako równą ilości wody wynikającej z norm.
W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie
w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym
okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
nieprawidłowego działania wodomierza.
Zakład wodociągowo-kanalizacyjny, na wniosek odbiorcy usług, dokonuje sprawdzenia prawidłowości
działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty
sprawdzenia.
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za
dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.
Zasady naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
o charakterze przemysłowym wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością
MZWiK Sp. z o. o. w Golubiu –Dobrzyniu.
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym warunków wprowadzania ścieków przemysłowych, MZWiK Sp.
z o. o. w Golubiu –Dobrzyniu prowadzi kontrolę ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych.
Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych są ustalane na podstawie
wyników analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolnym tj. najbliższej studzience
rewizyjnej w obrębie budynku.
Przebieg czynności kontrolnych:
a) przyjazd osób kontrolujących reprezentujących MZWiK Sp. z o. o. w Golubiu –Dobrzyniu na teren
nieruchomości DOSTAWCY, z której odprowadzane są ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
b) powiadomienie kierownika jednostki lub osoby upoważnionej o zamiarze przeprowadzenia kontroli jakości
ścieków
c) pobór prób ścieków w obecności upoważnionego przedstawiciela DOSTAWCY,
d) sporządzenie protokołu z poboru prób ścieków w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron,
e) udostępnienie akredytowanemu laboratorium pobrania próbek ścieków,
f) o wynikach kontroli MZWiK Sp. z o. o. w Golubiu –Dobrzyniu poinformuje DOSTAWCĘ w terminie do 20 dni
roboczych od daty przeprowadzanie kontroli,
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g) w przypadku stwierdzenia przekroczenia przez DOSTAWCĘ warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych MZWiK Sp. z o. o. w Golubiu –Dobrzyniu będzie naliczała opłatę za przekroczenie tych
warunków.
Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości
wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym
stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń.
Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby MZWiK Sp. z o. o. w Golubiu –
Dobrzyniu pisemnego potwierdzenia analiz laboratorium akredytowanego informującego o ustaniu
przekroczeń lub pisemnego wniosku DOSTAWCY o przeprowadzenie ponownej kontroli wraz z poborem
prób ścieków do badania na koszt DOSTAWCY.
Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie DOSTAWCY przeprowadzona przez MZWiK Sp. z o. o. w Golubiu
–Dobrzyniu nie potwierdzi ustania przekroczeń naliczane będą nadal opłaty od przekroczeń ostatniej kontroli.
Dostawca uiszcza opłatę dodatkową za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną w sposób opisany poniżej, powiększonych o należny podatek VAT.
Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków o charakterze
przemysłowym do urządzeń kanalizacyjnych:
Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we
wprowadzanych ściekach do urządzeń kanalizacyjnych ustala się według wzoru:
Opw=(Sa - Sd)/1000 x V x Cj

Objaśnienia symboli:
Opw
(w zł)

–

opłata

za

przekroczenie

dopuszczalnych

Sa –

wielkość stężenia określona na podstawie analizy (mg/dm3)

Sd –

wielkość stężenia dopuszczalnego (mg/dm3)

wartości

wskaźników

zanieczyszczeń

V – ilość ścieków odprowadzanych w okresie obliczeniowym nie spełniających warunków
ustalona na podstawie zużycia wody (m3)
Cj –

jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym wyrażonej jako wskaźnik z tabeli

nr 4 (w zł/kg).
Warunki stosowania cen i stawek:
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.
Zakład w zakresie dostawy wody ponosi jednakowe koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia
jednakową stawkę opłat.
Zróżnicowany zakres usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców występuje w przypadku
zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość dostarczanych ścieków jest zróżnicowana w zależności od ich
pochodzenia, powodując z kolei zróżnicowanie kosztów ich oczyszczenia.
Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług:
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w Regulaminie
uchwalonym przez Radę Miasta w Golubiu-Dobrzyniu uchwałą Nr XIII/59/2015 z dnia 10 września 2015 r.
Jakość wody produkowanej przez Zakład jest zgodna z normami krajowymi. Woda ujmowana jest
w całości z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu chemicznemu, wspomagana i poddawana jest ponadto
coraz lepszej dystrybucji.
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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn.zm.), zwaną dalej
„ustawą”.
Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem
taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Rada gminy podejmuje uchwałę
o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.
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).
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu (dalej MZWiK) przedstawił Burmistrzowi
Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 20.01.2017 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Golubia-Dobrzynia wraz ze szczegółową
kalkulacją cen i stawek opłat oraz aktualnym wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MZWiK w Golubiu-Dobrzyniu. Wniosek
dotyczy taryf na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. i został złożony w wymaganym przez prawo terminie.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków
świadczonych przez MZWiK, z wyłączeniem usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych. Zgodnie
z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę
zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych ulic i terenów
zielonych.
W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy, na podstawie
dostarczonej dokumentacji Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ustalił, że taryfy zostały opracowane zgodnie
z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta
Golubia-Dobrzynia.
Zaproponowane taryfy przewidują wprowadzenie podwyżki cen za 1 m3 dostarczonej wody w Grupie
1 o 11,24 % oraz podwyżki cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków w Grupie 1 w wysokości 5,44 % oraz
w Grupie 2 w wysokości 4,64 %.
Wysokość cen za dostarczoną wodę:
Grupa 1 – cena za 1m3 dostarczonej wody – netto 3,76 zł, brutto 4,06 zł.
Wysokość cen za odprowadzone ścieki:
Grupa 1 – cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – netto 5,62 zł, brutto 6,07 zł.
Grupa 2 – cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – netto 6,77 zł, brutto 7,31 zł.
Zaproponowane ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
zakładają wzrost w stosunku do cen i stawek opłat tych taryf obowiązujących w dniu złożenia wniosku na
poziomie uwzględniającym zmiany warunków ekonomicznych, takich jak przewidywany wzrost cen materiałów,
kosztów osobowych, opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałych kosztów i usług niezbędnych do
prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Taryfowe ceny i stawki opłat zostały skalkulowane i zróżnicowane
przy uwzględnieniu marży zysku w taki sposób, żeby zapewnić w szczególności uzyskanie z wpłat odbiorców
usług niezbędnych przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa,
ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat oraz ich motywowanie do
racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków.
Uchwała została przedyskutowana dnia 20.02.2017 r. na Komisji Wspólnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z
udziałem Pani Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu.
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