
UCHWAŁA  NR XXXV/233/09 

RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM śY 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy. 

  
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, 
poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), w związku z art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) uchwala 
się, co następuje: 
 
 
 
       § 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, stanowiące załącznik do uchwały. 

 

 § 2. W  związku  z  wprowadzeniem  dopłat  do  taryf  dla  gospodarstw  domowych 

i uŜyteczności publicznej w wysokości 0,16 zł netto do 1 m3 wody i 0,23 zł netto do 1 m3 

ścieków, opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla w/w grupy odbiorców 

przedstawiają się następująco: 

1) gospodarstwa domowe, uŜyteczność publiczna – 2,23 zł + 7% VAT za dostawę 1 m3 wody; 

2) gospodarstwa domowe, uŜyteczność publiczna – 4,40 zł + 7% VAT za odprowadzenie 

1 m3 ścieków. 

  

 § 3. Wprowadza się opłatę abonamentową w wysokości 6,10 zł, plus podatek VAT, 

tj. 6,53 zł. Opłata będzie płatna w okresach kwartalnych, określona po odczycie wodomierza 

na fakturze rozliczeniowej, za okres rozliczeniowy.  

 

 § 4. Taryfy będą obowiązywały w okresie od dnia 01.02.2010r. do dnia 31.01.2011r. 
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 § 5. Z dniem 31 stycznia 2010 r. traci moc uchwała Nr XXV/151/08 Rady Miejskiej 

ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy. 

 

 § 6. Zobowiązuje się Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy 

do ogłoszenia zatwierdzonych taryf w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni 

od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

  

 § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

 § 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lutego 2010 roku. 

 

 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                 Janusz Kalinowski 



 
UZASADNIENIE 

 
 

do uchwały nr XXXV/233/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy.  

 

 Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, 
poz. 858 z późn.zm.), rada gminy jest organem kompetentnym do zatwierdzenia wysokości taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta 
ChełmŜy. 
 Podstawą zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta ChełmŜy jest wniosek przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjnego tj. w tym przypadku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy 
z siedzibą przy ulicy 3 Maja 12a. Wniosek w przedmiotowej sprawie Dyrektor Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji złoŜył w dniu 20 listopada 2009r., zgodnie, z którym nowe taryfy miałyby obowiązywać 
od 01.02.2010r. do 31.01.2011r. Stosownie do art. 24 ust. 5 i 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy zatwierdza taryfy w terminie 45 dni od dnia 
złoŜenia wniosku tj. w tym przypadku do dnia 04.01.2010r. JednakŜe jeŜeli rada gminy nie zatwierdzi 
taryf w drodze uchwały w wymaganym terminie, to wchodzą one w Ŝycie po upływie 70 dni od dnia 
złoŜenia wniosku o zatwierdzenie taryf. 
 Zgodnie z przedłoŜonym wnioskiem obowiązujące taryfy za dostawę wody dla gospodarstw 
domowych i obiektów uŜyteczności publicznej oraz dla przemysłu, handlu i gastronomii, a takŜe 
taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące dla gospodarstw domowych i uŜyteczności publicznej 
oraz dla przemysłu, handlu i gastronomii wzrosną o : 
 
Cena 1 m3 wody netto 

 
Grupy taryfowe 

 

 
Stawki obecnie 
obowiązujące 

 
Nowe stawki 

 

 
% wzrost 

stawki 
Gospodarstwa domowe, 
uŜyteczność publiczna 

2,28 2,39 4,82 

Przemysł, gastronomia i handel 2,28 2,39 4,82 
 
Cena 1 m3 ścieków netto: 

 
Grypy taryfowe 

 

 
Stawki obecnie 
obowiązujące 

 
Nowe stawki 

 

 
% wzrost 

stawki 
Gospodarstwa domowe, 
uŜyteczność publiczna 

4,15 4,63 11,57 

Przemysł, gastronomia i handel 4,15 4,63 11,57 
 
 Do wniosku zgodnie z w/w ustawą Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy 
powinien dołączyć szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Stosownie do § 6 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 886 z późn.zm.), niezbędne przychody dla 
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potrzeb obliczania taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf ustala się 
uwzględniając: 

1) koszty eksploatacji, 
2) amortyzację lub odpisy umorzeniowe, 
3) podatki i opłaty naleŜne od przedsiębiorstwa, 
4) opłaty za korzystanie ze środowiska, 
5) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia, 
6) naleŜności nieregularne, 
7) marŜę zysku. 

Koszty, o których mowa powyŜej planuje się na podstawie: 
1) kosztów poniesionych  w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana 

jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonych zgodnie 
z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych zmian ekonomicznych 
wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryf, 

2)  kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno - rozwojowych i ochrony środowiska, 
ustalonych na podstawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzona jest 
taryfa z uwzględnieniem zmian wynikających z planu w roku obowiązywania nowych taryf. 

Na podstawie kosztów, o których mowa w § 7 ust.1 w/w rozporządzenia ustala się niezbędne 
przychody jako sumę składników: 

1) iloczynu sumy kosztów: 
a) wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników i prognozowanego na okres 

obowiązywania taryf, średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, 

b) materiałów, energii, usług transportowych, usług remontowych i pozostałych oraz 
prognozowanego na okres obowiązywania taryf średniorocznego wskaźnika cen 
produkcji przemysłowej, 

2) podatków i opłat oraz amortyzacji oszacowanych na podstawie planowanych bądź 
obowiązujących stawek  na rok obowiązywania taryf. 

 Z przedłoŜonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy dokumentów, które 
zostały sporządzone zgodnie z w/w przepisami w tym zakresie wynika, iŜ stawki za dostawę wody 
i odprowadzania ścieków wzrosną odpowiednio: woda o 4,82% i ścieki o 11,57 %. 
 Na wzrost ceny za odprowadzanie ścieków miała wpływ zmiana odbiorcy ścieków. Od dnia 
15 października 2010r. ścieki są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Toruniu, administrowanej 
przez Toruńskie Wodociągi sp.z o.o. W związku ze zmianą odbiorcy ścieków i zmianą warunków 
eksploatacyjnych zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w układzie technologicznym 
odpowiedzialnym za przesył ścieków szczególnie na centralnej przepompowni ścieków przy ul. Polnej 
(dalsze modernizacje będą prowadzone w 2010r.). 
 Ponadto wzrost opłat za odprowadzanie ścieków kształtuje się w zaleŜności od ilości 
odprowadzanych ścieków do oczyszczalni w cyklach miesięcznych. Opłata waha się w przedziale 
1,90zł – 2,20zł netto + 7 VAT za 1m3. 
 Dotychczasowa opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na 
terenie firmy Nordzucker Polska S.A w ChełmŜy przy ulicy Bydgoskiej 4 tj. w okresie od 1 stycznia 
2008r. do 14 października 2009r. wynosiła 1,40zł brutto. JednakŜe zgodnie z zawartą umową 
pomiędzy Gminą Miasto ChełmŜa, a firmą Nordzucker Polska S.A., w przypadku gdyby ścieki 
miejskie nadal były odprowadzane do oczyszczalni ścieków przy ul. Bydgoskiej 4, konieczna byłaby 
jej modernizacja co wiązałoby się z duŜymi nakładami finansowymi, a to wpłynęłoby znacząco na 
wzrost opłat za odprowadzanie ścieków, które od 1 stycznia 2010r. wyniosłyby ok. 2,70zł netto + 7% 
VAT za 1m3. 
 Ponadto wzorem lat ubiegłych w celu obniŜenia wysokości stawek dla gospodarstw 
domowych i uŜyteczności publicznej zostałyby wprowadzone dopłaty w następujących wysokościach: 
- woda – 0,16 zł do 1 m3, 
- ścieki – 0,23 zł do 1 m3, 
co spowodowałoby, iŜ rzeczywiste stawki za dostawę wody i odprowadzania ścieków dla w/w 
taryfowej grupy odbiorców przedstawiałyby się następująco: 
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- woda – 2,23 zł netto za 1 m3, 
- ścieki – 4,40 zł netto za 1 m3. 
 Wprowadzenie powyŜszych dopłat jest zgodne z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
 Ponadto niniejszą uchwałą podwyŜsza się opłatę abonamentową z 6,00 zł (6,42zł brutto) 
do kwoty 6,10zł (6,53 zł brutto). Stawka opłaty abonamentowej jest to opłata, którą odbiorca usług 
jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu, za  utrzymanie 
w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz za odczyt 
urządzenia pomiarowego i rozliczenie naleŜności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Opłata 
abonamentowa będzie płatna w okresach kwartalnych. 
 Mając na uwadze powyŜsze, uznano zaproponowane przez Dyrektora Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w ChełmŜy nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy, jak i nową opłatę abonamentową za zasadne. 
  

 


