
U C H W A l A Nr 11/3/10 
Rady Miejskiej w Toszku 
z dnia 3 grudnia 2010r. 

w sprawie: przedfuzeniu czasu obiowiqzywania dotychczasowych taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego odprowadzania sciek6w 

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.), oraz na podstawie art.24 
ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym 
odprowadzaniu sciek6w (tekstjednolity Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z p6in. zm.) 

Rada Miejska w Toszku 

§ 1 

Przedfuza si~ czas obowiqzywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w, kt6re weszfy w zycie na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym 
odprowadzaniu sciek6w (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z p6tn. zm.), 
opracowanych przez Zarzqd Sp6fki REMONDIS Aqua Toszek Sp6fka z 0.0. z siedzibq 
w Toszku przy ul. G6rnoslqskiej 2 na okres od dnia 01.01.2010r. do 31.12.2010r. 

§2 

Taryfy 0 kt6rych mowa w § 1 majq zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wod~ 
i zbiorowego odprowadzania sciek6w realizowanego przez REMONDIS Aqua Toszek 
Sp6fka z 0.0. na terenie Gminy i Miasta Toszek przez okres od 01.01.2011r. do 
31.12.2011r. 

§3 

Wykonanie uchwafy powierzyc Burmistrzowi Toszka. 

§4 

Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne ogfasza taryfy w miejscowej prasie i na 
tablicach ogfoszen na terenie Gminy Toszek w terrninie 7 dni od dnia podj~cia Uchwafy. 

§5 

Uchwafa wchodzi w zycie z dniem podj~cia i podlega ogfoszeniu na tablicy ogloszen 
Urz~du Miejskiego w Toszku. 

PRZEWODNICZJ\CY 

RAD~ ~I~JSKI~ W.TOSZKU 

.~ko~k ~f;,,--eIrlA.(jt 
Ireneusz Kokoszka 



Toszek 03.l2.2010 r. 
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RADA MIEJSKA 
W TOSZKU 

ul. B.Chrobrego 2 
44 -180 Toszek 

WNIOSEK 0 PRZEDLUZENIE CZASU OBOWIJ\ZYWANIA TARYF DLA 

ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD~ I ZBIOROWEGO 


ODPROWADZANIA SCIEKOW . 

• 

REMONDIS Aqua Toszek sp. z 0.0. przedklada wniosek 0 przedluzenie czasu 
obowiqzywania dotychczas obowiqzuj~cych na terenie Grniny Miasta Toszek taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego odprowadzania sciek6w zatwierdzonych Uchwal~ Nr 
XXIXl374/09 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w, kt6re weszly w zycie na 
podstawie art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowyrn zaopatrzeniu w wod~ i 
zbiorowyrn odprowadzaniu sciek6w (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) 
opracowanych przez REMONDIS Aqua Toszek sp. z 0.0. na okres od dnia 1.01.2010 r. do dnia 
31.12.2010 r. 

UZASADNIENIE 

1. 	RODZAJE PROWADZONEJ DZIALALNOSCI 

REMONDIS Aqua Toszek sp. z 0.0. okreslony jest urnow~ sp61ki. 

Przedrniot dzialalnosci Przedsi~biorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wiod~ i 
zbiorowego odprowadzania sciek6w stanowi : 

• 

1. 	 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod~: ujrnowanie i dostarczanie wody uslugobiorcorn z 
kt6ryrni zawarto urnow~, za pornoc~ urz~dzen wodoci~owych (PKWiU: 41.00) 

2. 	 w zakresie zbiorowego odprowadzania sciek6w : oczyszczanie i odprowadzanie sciek6w 
dostarczonych przez uslugobiorc6w, z kt6ryrni zawarto umowy, za pornoc~ urz~dzen 
kanalizacyjnych (PKWiU: 90.00) 

Dzialalnosc zbiorowego zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego odprowadzania sciek6w 
Przedsi~biorstwo prowadzi na podstawie udzielonego zezwolenia wydanego w formie Decyzji nr 
GK - 643110112003 z dnia 19.11.2003 r. 

REMONDlS Aqua Toszek Sp, z 0.0., c' Gorna(,lilsKa1 . KRS 0000041083 Sqd Re,onowy Vi G>wicach, y, 'Nycml Gospodarczy Kraloweg0 
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Przedsi~biorstwo prowadzi ww. dzialalnosc za pomoc'l urz'ldzen wodociflgowych i urz'ldzen 
kanalizacyjnych, b~d'lcych w posiadaniu Przedsi~biorstwa tj. stanowi'lcych wlasnosc 
Przedsi~biorstwa i dzierzawionych od Gminy Miasta Toszek. 

Poza gospodarkl1 wodociflgoWO - kanalizacyjn'l Przedsi~biorstwo prowadzi takZe inn'l dzialalnosc 
gospodarcz'l, nie b~dl1cl1 przedmiotem wniosku. Koszty pozostalej dzialalnosci nie obciqZajl1 
koszt6w dostarczania wody i odbioru sciek6w. 

2. 	 ZAKRES SWIADCZONYCH USLUG, STANDARDY JAKOSCIOWE I ZASADY 
ROZLICZEN Z KONTRAHENTAMI 

W 	zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod~: 
zaopatrzenie w wod~ gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych i jednorodzinnych 
zaopatrzenie w wod~ jednostek budzetowych i uzytecznosci publicznej 
zaopatrzenie w wod~ przemyslu 
zaopatrzenie w wod~ obiekt6w uslugowych 
dostarczenie wody: 

a) do zdroj6w ulicznych 
b) 	 na potrzeby jednostek straZy poz.arnej i zasilania publicznych fontann, 
c) 	 do zraszania ulic i publicznych teren6w zielonych. 

Zbiorowe odprowadzanie sciek6w odbywa si~ z budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych i 
wielorodzinnych, obiekt6w przemyslowych i uslugowych, jednostek budzetowych 
uzytecznosci publicznej oraz ze zdroj6w ulicznych i publicznej fontanny. 

Standardy jakosciowe obslugi odbiorc6w uslug: 

ceny i stawki oplat S'l rozliczane i stosowane przy zachowaniu standard6w jakosciowych obslugi 
klient6w wynikaj'lcych z obowi'lZujl1cych przeplSOW prawnych, oraz standard6w 
wyszczeg6lnionych w "Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania sciek6w" uchwalonym 
przez Rad~ Miejskl1 w Toszku uchwall1nr XXXV/356/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. 
Przedsi~biorstwo dostarcza wod~ i odprowadza scieki na podstawie umowy zawartej na pismie z 
odbiorc'l uslug. 
Przedsi~biorstwo realizuje wymagania dotycz'lce jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez 
ludzi okreslone w Rozporz'ldzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wymagan 
dotYCZ1lcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. 

Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w 
prowadzone Sl1 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym 
zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w i Rozporz'ldzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okreslenia taryf, wzoru wniosku 0 

zatwierdzenie taryf oraz warunk6w rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe 
odprowadzanie sciek6w (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886), a takze zgodnie z "Regulaminem 
dostarczania wody i odprowadzania sciek6w" uchwalonym przez Rad~ Miejskl1 w Toszku w dniu 
18 kwietnia 2006 r.( Uchwala Rady Miejskiej w Toszku nr XXXV 1356/2006). 

1. 	 Rozliczenia za dostarczon'l wod~ prowadzone Sl1 na podstawie ilosci dostarczonej do 
nieruchomosci wody ustalonej na podstawie wskazan wodomierza gl6wnego i ceny oraz 
stawki oplaty abonamentowej 



2. 	 W przypadku braku wodomierza gl6wnego ilose pobranej wody ustala si« na podstawie norm 
zuzycia wody - zgodnie z RozporzC:ldzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. 
w sprawie okreslenia przeci~tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) 

3. 	 Ilose odprowadzanych sciek6w ustala si« w oparciu 0 wskazania urzetdzenia pomiarowego 
kt6re instaluje i utrzymuje dostawca sciek6w. W razie braku urzetdzenia pomiarowego ilose 
odprowadzanych sciek6w ustala si~ jako r6wnet ilosci dostarczonej wody. 

4. 	 W rozliczeniach ilosci odprowadzonych sciek6w, ilose bezpowrotnie zuZytej wody 
uwzgl~dnia si~ wy1eteznie w6wczas, gdy wielkose jej zuzycia na ten eel ustalona jest na 
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy (art.27 ust.6 
ustawy). 

5. 	 W przypadku braku wodomierza gl6wnego, nie dluzej niz do terminu okreslonego ustawet 
ilose wody dostarczonej do nieruchomosci ustala si« w oparciu 0 przeci~tne normy 
zuzyeia wody, okreslone odr~bnym przepisem prawa, a ilose sciek6w w takim przypadku 
jako r6wnetilosci wody wynikajetcej z norm. 

6. 	 W przypadku niesprawnosci wodomierza gl6wnego stosuje si~ przeci«tne normy zuzycia 
z ostatnich 3 miesi~cy od daty przyj~cia zgloszenia jego niesprawno sci. 

3. 	 WARUNKI EKONOMICZNE UZASADNIAJf\CE PRZEDLUZENIE 
OBOWIAZYW ANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYF 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu 
sciek6w (Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858 z pOzn. zm.) dopuszcza mozliwosc przedluzenia, na 
uzasadniony wniosek przedsi~biorstwa wodocictgowo kanalizacyjnego, czasu obowiClZywania 
dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod« i zbiorowego odprowadzania sciek6w, 
leez nie dluzej niz 0 1 rok. Obecnie obowiClZujetCa taryfa weszla w zycie w dniu 01.01.2010 r. i 
obowiClZuje do 31.12.2010 r 

Po przeprowadzeniu analizy warunk6w ekonomicznyeh funkcjonowania Sp61ki w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego odprowadzania sciek6w Zarzetd REMONDIS Aqua 
Toszek sp. z 0.0. postanowil 0 zlozeniu wniosku 0 przedluzenie czasu obowietzywania 
dotychezasowej taryfy na okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Pod uwag« zostaly 
wzi~te zar6wno wyniki osictgni~te przez Sp61k~ w 2010 r.,jak i planowane na rok 2011. 

W 2010 r. oddane zostaly do eksploatacji nowe instalacje zar6wno w zakresie zaopatrzenia w wod« 
jak i odprowadzania sciek6w, natomiast w 2011 r. planowane jest oddanie do eksploatacji 
kolejnych sieci wod. kan. jak i lokalnej oczyszczalni seiek6w w Kotliszowicaeh, co b«dzie 
skutkowalo WZfostem przychod6w zar6wno w zakresie zaopatrzenia w wod~ jak i odprowadzania 
sciek6w. Analiza przychod6w i koszt6w dzialalnosci w 2010 r. jak i prognoza na 2011 r. wykazala, 
ze obecna taryfa umozliwia osictgni~cie przychod6w pokrywajetcych nie tylko koszty biezetcej 
dzialalnosci, ale r6wniez zapewniajetcych realizaej~ zadaiJ. inwestycyjnych - w przyj«tych ramach 
czasowych i strukturze finansowania uwzgl~dniajeteej srodki wlasne Sp61ki oraz finansowanie 
zewn~trzne i obslug« obcietzen z nim zwietzanych. 



Opr6cz przedstawionych powyzej argument6w natury ekonomicznej, skladaj~c wniosek 
o przedlliZenie obecnie obowictzuj~cej taryfy Zarz~d REMONDIS Aqua Toszek sp. z 0.0. wzi~l pod 
uwag~ r6wniez wzgl~dy spoleczne, tj. ochron~ odbiorc6w uslug przed nieuzasadnionym wzrostem 
cen i stawek oplat. 

Reasumuj~c, Zarz~d REMONDIS Aqua Toszek sp. z 0.0. wnioskuje 0 przedluzenie czasu 
obowiqzywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe 
odprowadzanie sciek6w na okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 

Kieruj~cy przedsi~biorstwem 

wodocil.l,gowo - kanalizacyjnym: 
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