UCHWAŁA NR XXXI/239/2017
RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Nekla na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r., poz. 328 zm. poz. 1566) uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Nekla na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w następującej wysokości:
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
netto

Stawka
VAT 8 %

Cena
brutto

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

cena za 1m3
dostarczonej wody

2,81

0,22

3,03

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

opłata abonamentowa /
odbiorcę / miesiąc

2,74

0,22

2,96

2) zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
netto

Stawka
VAT 8 %

Cena
brutto

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

cena za 1m3
odprowadzonych ścieków

6,20

0,50

6,70

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

opłata abonamentowa /
odbiorcę / miesiąc

4,42

0,35

4,77

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Gmina Nekla
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla
Nr .................... z dnia ............................

Nekla, 20 października 2017 roku
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1.

INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta i gminy Nekla od 1 stycznia
2018 roku do 31 grudnia 2018 r. Taryfa określa także warunki jej stosowania.
Taryfę opracowano na podstawie zasad określonych w art. 20 – 23 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ścieki (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 328) 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. z 2006 r.
Nr 127, poz. 886), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą
wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Gminę Nekla i
dostarczających nieczystości płynnych z nieruchomości skanalizowanych.

2.

RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Do zadań Gminy Nekla określonych w regulaminie organizacyjnym należy zbiorowe
zaopatrzenie ludności w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu.

3.

RODZAJ I STRUKTURA TARYFY
TARYFA ZA WODĘ
W rozliczeniach z odbiorcami za dostarczaną wodę wprowadza się do stosowania taryfę
3

jednolitą wieloczłonową. Opłata za wodę w tego typu taryfie jest wynikiem iloczynu ceny (zł/m )
3

i ilości zużytej wody przez danego odbiorcę (m ) oraz opłaty stałej – abonamentowej naliczanej
za każdy miesiąc w zależności od ilości posiadanych wodomierzy głównych. Cena dla
wszystkich odbiorców jest jednakowa.
TARYFA ZA ŚCIEKI
W rozliczeniach z odbiorcami za odebrane ścieki wprowadza się do stosowania taryfę jednolitą
3

wieloczłonową. Opłata za ścieki w tego typu taryfie jest wynikiem iloczynu ceny (zł/m ) i ilości
3

pobranej wody przez danego odbiorcę (m ) oraz opłaty stałej – abonamentowej naliczanej za
każdy miesiąc w zależności od ilości posiadanych wodomierzy głównych. Cena dla wszystkich
odbiorców jest jednakowa.

Opłata abonamentowa za wodę i ścieki dla każdego odbiorcy stanowi iloczyn ilości posiadanych
wodomierzy głównych na danej posesji i ceny według stawki taryfowej.
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4.

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wyłoniono
taryfową grupę odbiorców usług:

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

5.

RODZAJE WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT

Przy rozliczeniu za dostarczoną wodę, odbiorców usług obowiązuje taryfa jednolita
3

wieloczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za 1 m dostarczonej wody oraz
opłaty abonamentowej. Obowiązujące ceny za oczyszczone ścieki, podobnie jak w przypadku
3

cen za dostarczoną wodę zależne są od ilości i wyrażone są w złotych za 1m .

Ceny według kalkulacji kosztów

TABELA 1.
Wysokość cen stawek opłat za dostarczoną wodę wynikająca z kalkulacji załącznik Tabela F
Taryfowa grupa
odbiorców

Cena

Stawka

Cena

netto

VAT 8 %

brutto

2,81

0,22

3,03

2,74

0,22

2,96

Wyszczególnienie

cena za 1m

3

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

dostarczonej wody

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

opłata abonamentowa /
odbiorcę / miesiąc

TABELA 2.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczone ścieki wynikająca z kalkulacji załącznik Tabela F
Taryfowa grupa
odbiorców

Cena

Stawka

Cena

netto

VAT 8 %

brutto

6,20

0,50

6,70

4,42

0,35

4,77

Wyszczególnienie

cena za 1m

3

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

odprowadzonych ścieków

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

opłata abonamentowa /
odbiorcę / miesiąc
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6.

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” i „Rozporządzenia” wymienionych w pkt 1 taryfy. Z uwagi na
fakt, że nie wszystkie nieruchomości wyposażone są w wodomierze główne, ilości wody
dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań i ryczałtów. Normy
ryczałtowego zużycia wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Ilość ścieków w budynkach
wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W przypadku
braku wyposażenia budynku w urządzenia pomiarowe, ilość dostarczonych ścieków – zgodnie z
art. 27 ust.5 ustawy, ustala się jako równą ilość wody pobranej.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia
się wyłącznie w przypadkach gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego u odbiorcy.
Jakość wody produkowanej przez Gminę Nekla jest zgodna z normami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Woda pozyskiwana jest ze studni głębinowych. Uzdatnianie polega na odżelazianiu,
napowietrzaniu i chlorowaniu. Jakość wody sprawdzana jest we własnym zakresie zgodnie
z pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód oraz przez Powiatową Stacja SanitarnoEpidemiologiczną we Wrześni zgodnie z ustalonym harmonogramem.

7.

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

7.1.

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę wynikające z zadań własnych gminy, dostosowane jest dla
wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.
Dotyczy to zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynków
użyteczności publicznej, a także na cele usługowo – handlowe i odbiorców przemysłowych.

7.2.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w taryfie ceny opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klientów zawartych w regulaminie, przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska,
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania
dotyczące jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi,

w tym

wymagań

bakteriologicznych i fizykochemicznych.
Bieżące analizy jakości wody prowadzi kilkukrotnie w roku Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny we Wrześni oraz Gmina zlecająca wykonanie badań akredytowanemu laboratorium.
Analizy jakości ścieków wykonuje Gmina zlecająca wykonanie tych badań akredytowanemu
laboratorium.
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UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO

1.

Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
Gmina Nekla prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz do zbiorowego odprowadzania ścieków.
Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz
niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług,
wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.
Teren gminy Nekla - zwodociągowany jest w 99%. System zbiorowego zaopatrzenia w wodę
realizowany jest poprzez trzy stacje uzdatniania wody zlokalizowane w: Nekli, Targowej Górce i
Podstolicach. Systemem zbiorowego odprowadzania ścieków objęta jest większa część miasta
Nekli.
Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, urządzenia stacji uzdatniania wody i oczyszczalni
ścieków oraz przepompowni wymagają stałego nadzoru, napraw i modernizacji.
Przeprowadzane na bieżąco przeglądy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mają na celu
określenie priorytetowych działań na chwilę obecną i przeciwdziałaniu ewentualnym
zagrożeniom

wynikającym

z

niesprawności

urządzeń.

Zadania

te

są

realizowane

systematycznie. Aby obniżyć koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków wszystkie awarie na sieci usuwane są w miarę możliwości przez
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nekli. W przypadkach nagłych i przekraczających
możliwości Gminy zadania zlecane są firmom zewnętrznym.

2.

Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.
W zakresie jakości świadczonych usług Gmina realizuje zadania określone w:
•

regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

•

umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

•

przepisach prawnych dotyczących: ochrony środowiska oraz zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W celu poprawy jakości usług Gmina prowadzi bieżącą kontrolę procesów produkcyjnych, co
pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku powstania jakichkolwiek zakłóceń w procesie.
Stały nadzór nad jakością wody prowadzi - zgodnie z ustawowym obowiązkiem - Powiatowa
Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna.

We

własnym

zakresie

Gmina

wykonuje

pomiary

poprawności procesu uzdatniania wody oraz zawartości chloru i związków żelaza w wodzie
podawanej do sieci - za pomocą testów. Ponadto prowadzona jest regularna kontrola jakości
wody podawanej do sieci w ramach monitoringu kontrolnego – raz na kwartał, oraz w ramach
monitoringu przeglądowego – raz w roku. Badania wykonuje na zlecenie akredytowane
laboratorium zewnętrzne.
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Zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego i obowiązującymi przepisami wykonywane
są raz na kwartał analizy ścieków oczyszczonych i surowych przez laboratorium zewnętrzne
posiadające wymagane akredytacje. Dla poprawy jakości obsługi usługobiorców Gmina
prowadzi systematyczną kontrolę pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pozwala to na
bezzwłoczne usuwanie wszelkich awarii na sieciach.
Podobnie jak w latach poprzednich Gmina prowadzi kontrolę przyłączy i wymianę wodomierzy
u odbiorców co ma eliminować przypadki nielegalnego pobór wody oraz straty wynikające ze
złego opomiarowania oraz nieszczelnych sieci czy przyłączy.

3.

Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków
wykazano jednolitą wieloczłonową grupę taryfową odbiorców usług. Proponowana na 2018 rok
taryfa, przy zastosowaniu zasad alokacji kosztów, w stosunku do cen ostatnio stosowanych
przewiduje zwiększenie cen dla wszystkich producentów ścieków.
Zmiany proponowanych cen i stawek opłat w przedkładanej taryfie w stosunku do ostatnio
stosowanych przedstawiają się następująco :
-

3

za 1 m odebranych ścieków wzrost o 0,26 zł netto (0,28 zł brutto)

Wzrost cen i stawek opłat za ścieki wynika głównie ze zwiększenia kosztów obsługi
oczyszczania ścieków, wzrostów kosztów obsługi energii elektrycznej, wynagrodzeń, cen
materiałów oraz opłat za korzystanie ze środowiska oraz dodatkowych obciążeń wynikających z
utrzymania nowych urządzeń. Rok obrachunkowy obejmuje okres od 1 września 2016 roku do
31 sierpnia 2017 roku.
Proponowana taryfa nie gwarantuje zysku w roku jej obowiązywania. Ceny i stawki opłat zostały
skalkulowane na poziomie kosztów bez naliczania marży zysku.
Przy ustalaniu cen za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków rozgraniczono koszty
wszystkich rodzajów prowadzonej przez Gminę działalności eliminując w ten sposób
subsydiowanie skrośne oraz uwzględniono nakłady inwestycyjne zgodnie z Wieloletnim planem
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Nekla na lata 2017-2019.

4.

Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.
Przy sporządzaniu taryfy na 2018 rok podstawę jej ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami
rozporządzenia) dane z ewidencji księgowej skorygowanych do wymogów rozporządzenia.
Dane na rok obowiązywania nowej taryfy ustalono w następujący sposób:
-

w kosztach osobowych nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń,
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-

w pozycji opłaty uwzględniono wzrost kosztów podatku od umieszczenia urządzeń
służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w pasach drogowych
dróg powiatowych,

-

opłatę za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości wynikającej z aktualnie
obowiązujących przepisów uwzględniając wzrost stawek opłat o około 2,5%

-

w pozycji usługi obce uwzględniono wzrost kosztów obsługi w zakresie wywozu
komunalnych osadów ściekowych, które dotychczas zagospodarowywane były na
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starczanowie.

-

w roku taryfowym 2017 przewidziano wzrostu kosztów energii elektrycznej w obiektach
użytkowanych dotychczas przez gminę. Kształtują się one na poziomie poprzedniego roku
obrachunkowego i wynikają z przeliczenia średniej ceny 1 kWh energii elektrycznej w
2016/2017 r. i założeń sprzedaży przyjętych do taryfy na rok 2018. Zaplanowano
dodatkowy pobór energii na stacji uzdatniania wody w Stoszkach, która planowana jest do
oddania do użytku w roku 2018.
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Tabela A.
Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia
wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.
Wyszczególnienie

Taryfa
obowiązująca

Taryfa nowa

4/3

Lp.

1

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen i
stawek opłat

1
Gospodarstwa
domowe
i pozostali
odbiorcy

2
-cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty
abonamentowej

Zmiana %

Wielkość cen i stawek opłat
3

4

5

3,03

3,03

100,00%

2,96

2,96

100,00%

3,01

3,21

106,64%

-…
- cena wskaźnikowa
1)
Uwaga:
1)

- Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek
opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3.
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Tabela B.
Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia
wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.
Wyszczególnienie

Taryfa
obowiązująca

Taryfa nowa

4/3

Lp.
Taryfowa grupa
odbiorców usług
1
Gospodarstwa
domowe
i pozostali
odbiorcy

1

Rodzaj cen i
stawek opłat
2
-cena usługi
odprowadzania
ścieków (zł/m3)
- stawka opłaty
abonamentowej

Zmiana %

Wielkość cen i stawek opłat
3

4

5

6,42

6,70

104,36%

4,77

4,77

100,00%

6,03

7,06

117,08%

-…
- cena wskaźnikowa
1)
Uwaga:
1)

Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikających z
cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonychj ścieków w m3.
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Tabela C.
Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.

Wyszczególnienie

1
1

Przychody - wykonanie

Niezbędne przychody

Rok obrachunkowy
poprzedzający
wprowadzenie nowych
taryf w zł

Rok obowiązywania
nowych taryf w zł

2

3

Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:

1 046 910

1 062 060

1 046 910

1 062 060

800 490

846 930

800 490

846 930

X

101,45%

X

105,80%

a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
b) koszty zakupionej przez siebie wody
2) raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
Wartość niezbędnych przychodów
2

Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
b) koszty odprowadzania ścieków do
urządzeń niebędących w posiadaniu
przedsiębiorstwa
2) raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
Wartość niezbędnych przychodów
Średnia zmiana wartości przychodów zaopatrzenie w wodę w %
Średnia zmiana wartości przychodów odprowadzanie ścieków w %

3
4

Uwagi:
1)
2)

- (wartość z wiersza 1.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2) x 100%
- (wartość z wiersza 2.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2) x 100%
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Tabela D.
Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług
w roku obowiazywania nowych taryf.

Lp.

Wyszczególnienie

Współczynnik
alokacji
wg tabeli E

1
1 Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
- wynagrodzenia z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
b) alokowane koszty pośrednie:
- rozliczenie kosztów wydziałowych i
działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
Razem wartość niezbędnych przychodów
2 Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
- wynagrodzenia z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
b) alokowane koszty pośrednie:
- rozliczenie kosztów wydziałowych i
działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
Razem wartość niezbędnych przychodów
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2

A
A
A
A
B
A
A
A
A

Taryfowa grupa odbiorców usług
Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy
w zł

ogółem zł

3

4
999 900

999 900

373 220
65 545
156 400
35 000
4 925
70 300
294 510

373 220
65 545
156 400
35 000
4 925
70 300
294 510

999 900

999 900

804 000

804 000

248 814
96 739
102 000
5 000
4 925
93 450
253 072

248 814
96 739
102 000
5 000
4 925
93 450
253 072

804 000

804 000

A
A
A
A
A
A

C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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Tabela D1.
Alokacja niezbędnych przychodów rozliczanych na "abonament" wg taryfowych grup odbiorców
w roku obowiazywania nowych taryf

Lp.

Wyszczególnienie

1

Współczynnik
alokacji wg
tabeli E
2

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy
Gotowość
zł
3

Odczyt Rozliczenie
zł
zł
4

5

Ogółem zł
6

1 Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja i podatek od nieruchomości
- wynagrodzenia z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
alokowanekosztów
koszty pośrednie:
-b)rozliczenie
wydziałowych i
działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
Razem wartość niezbędnych przychodów
2 Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja i podatek od nieruchomości
- wynagrodzenia z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
b) alokowane koszty pośrednie:
- rozliczenie kosztów wydziałowych i
- alokowane koszty ogólne
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
Razem wartość niezbędnych przychodów
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27 600 30 810
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C

3 750

29 238
1 572

62 160

29 238
1 572
27 600

27 600

3 750

0
3 750
0

27 600 30 810

3 750

62 160

18 000 21 180

3 750

42 930

19 492
1 688

19 492
1 688
18 000

18 000

3 750

0
3 750
0

3 750

42 930

C
C
C
18 000 21 180
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Tabela E.
Wspólczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 1)

Lp.

Współczynnik
Wyszczególnienie
alokacji
1

1.

A

2.

B

3.

C

4.

D

2

Jedn.
miary
3

Taryfowa grupa odbiorców usług
Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

ogółem

4

5

m3

330 000

330 000

%

100

100

zł

35 000

35 000

%

100

100

m3

120 000

120 000

%

100

100

zł

5 000

5 000

%

100

100

Sprzedaż roczna
wody

Przewidywane
roczne opłaty za
korzystanie ze
środowiska - usługi
zaopatrzenia w
wodę
Ilość roczna
dostarczanych
ścieków
Przewidywane
roczne opłaty za
korzystanie ze
środowiska - usługi
odprowadzania
ścieków

Uwaga:
1)

Dostosować do konstrukcji taryfy.
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Tabela F.
Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej 1)

Lp.
1

2

Wyszczególnienie
1
Zaopatrzenie w wodę
1) wartość niezbędnych przychodów w
zł/rok, w tym:
a) wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych za ilość dostarczonej
wody
b) wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych stawką opłaty
abonanmetowej
2) zużycie wody w m3/rok
3) liczba odbiorców
4) cena 1m3 wody w zł/m3 2)
5) stawka opłaty abonametowej na
odbiorcę w zł/miesiąc 3 )

Taryfowa grupa odbiorców usług
Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy
ogółem
2
3

Odprowadzanie ścieków
1) wartość niezbędnych przychodów w
zł/rok w tym:
a) wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych za ilość odprowadzanych
ścieków liczonych na podstawie
wskazań wodomierza głównego
b) wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych stawką opłaty
abonanmetowej
2) odprowadzone ścieki w m3/rok
3) liczba odbiorców
4) cena usługi odprowadzania ścieków
w zł/m3 4)
5) stawka opłaty abonamentowej na
odbiorcę w zł/miesiąc

1 062 060

1 062 060

999 900

999 900

62 160
330 000
1 750
3,03

62 160
330 000
1 750
3,03

2,96

2,96

846 930

846 930

804 000

804 000

42 930
120 000
750

42 930
120 000
750

6,70

6,70

4,77

4,77

Uwaga:
1)

- Dostosować do konstrukcji taryfy
2)- ( wartość z wiersza 1.1a): ( wartość z wiersza 1.2)
3)- [( wartość z wiersza 1.1b): ( wartość z wiersza 1.3 )]: 12 miesięcy
4)- ( wartość z wiersza 2.1): ( wartość z wierszwa 2.2 )
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Tabela G.
Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług,
z uwzględnieniem wielkosci zuzycia oraz cen, opłat i stawek opłat
w roku obowiązywania nowych taryf w złotych 1)

Lp.
1

2

Wyszczególnienie
1
Zaopatrzenie w wodę
1) zuzycie wody w m3/rok
2) cena za m3 wody w zł/m3
3) stawka opłaty abonamentowej
4) przychody według należności za ilość
dostarczonej wody (cena) w zł/rok
5) przychody według należności za stawki
opłat abonamentowych w zł/rok
Wartość przychodów w zł/rok
Odprowadzanie ścieków
1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie
w m3/rok
2) cena usługi odprowadzenia ścieków w
zł/m3
3) stawka opłaty abonamentowej
4) przychody według należności za ilość
odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok
5) przychody według należności za stawki
opłat abonamentowych w zł/rok
Wartość przychodów w zł/rok

Taryfowa grupa odbiorców usług
Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy
ogółem
2
5
330 000
3,03
2,96

330 000
3,03
2,96

999 900

999 900

62 160
1 062 060

62 160
1 062 060

120 000

120 000

6,70
4,77

6,70
4,77

804 000

804 000

42 930
846 930

42 930
846 930

Uwaga:
1)

- Dostosować do konstrukcji taryf.
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Tabela H.
Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

Lp.
1

2

Wyszczególnienie
1
Zaopatrzenie w wodę
Wartość przychodów

Taryfowa grupa odbiorców usług
Gospodarstwa domowe
ogółem
i pozostali odbiorcy
2
3

1) w roku obowiązywania nowych taryf
2) w roku obrachunkowym
poprzedzającym wprowadzenie nowych
taryf
Wzrost przychodów 1)
Odprowadzanie ścieków
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych taryf
2) w roku obrachunkowym
poprzedzającym wprowadzenie nowych
taryf (pro forma)
Wzrost przychodów 2)

1 062 060

1 062 060

1 046 910
1,01

1 046 910
1,01

846 930

846 930

800 490
1,06

800 490
1,06

Uwagi:
1) [( wartość z wiersza 1.1) : ( wartość z wiersza 1.2)] x 100%
2) [( wartość z wiersza 2.1) : ( wartośc z wiersza 2.2) ] x 100%
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Uzasadnienie
Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Nekla na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
Z wnioskiem o zmianę taryf za pobieraną wodę z urządzeń wodociągowych i ścieki wprowadzane do
zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych wystąpiła Gmina Nekla.
Powyższe stawki opracowała zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, określając ich wielkość na podstawie niezbędnych dochodów dla prowadzonej
działalności. Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy Burmistrz dokonał weryfikacji pod względem merytorycznym
i formalnym złożonego wniosku w szczególności sprawdzając szczegółową kalkulację cen oraz celowość
ponoszonych kosztów.
Aby zatem zapewnić Gminie Nekla możliwość prawidłowego funkcjonowania podjęcie niniejszej uchwały
jest uzasadnione.
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