UCHWAŁA NR XXXIX/294/17
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. 2017 poz 1875), w związku z art 24 ust. 1 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 328 z późn. zm.),
Rada Miejska w Skale uchwala, co następuje:
§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, zatwierdzonej uchwałą nr XXVII/202/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada
2016 r., na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jolanta Penkala
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UZASADNIENIE
wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków
Spis treści:
1)
2)
3)
4)

Informacje ogólne.
Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryf na ich poprawę.
Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf.

1. Informacje ogólne
Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie działania Urzędu Miasta i Gminy w Skale.
Wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf został przygotowany zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U 2017 poz. 328) zwanej dalej Ustawą zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U 2017 poz. 1701)
2. Rodzaj prowadzonej działalności
Urząd Miasta i Gminy w Skale prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Obszarem działania Referatu Komunalnego jest teren Gminy.
Przedmiotem działalności gospodarczej jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców w zakresie
zadań własnych Gminy, a w szczególności:
- bieżące i stałe dostarczanie wody do jej odbiorców,
- odbiór ścieków i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i innych urządzeń służących
zaopatrzeniu w wodę oraz usuwaniu i oczyszczaniu ścieków,
- dysponowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi eksploatowanymi na potrzeby sieci wodociągowej,
zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi,
- prowadzenie działalności usługowej w zakresie oczyszczania gminy (odbioru odpadów komunalnych od
mieszkańców gminy).
3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryf na ich poprawę
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa standardów w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf
Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej prowadzi Urząd Miasta i Gminy poprzez Referat
Komunalny. Referat Komunalny - będący w strukturach organizacyjnych oraz budżetowych ponosi pełne
koszty swojej działalności w ramach budżetu Gminy Skała. Podstawą do ustalenia taryf na kolejny rok
obowiązywania są planowane koszty na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym,
poprzedzającym wprowadzenie nowych - obowiązujących taryf, obejmującym kolejne 12 miesięcy, zwane
dalej okresem obrachunkowym. Przy planowaniu uwzględnia się również planowane zmiany kosztów w
roku obowiązywania taryf, zmiany warunków ekonomicznych (zmiana odliczania podatku VAT),
wielkość usług a także dopłaty przez Radę Miejską do taryfy. Referat Komunalny dokonał analizy
kosztów poniesionych w okresie obrachunkowym, obejmującym kolejne 12 miesięcy tj. okres wrzesień grudzień 2016 i styczeń - sierpień 2017 r. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
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odprowadzania ścieków, z której wynika iż w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych stawek taryfowych o 1 rok, tj. na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018
przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług wraz z dopłatą w całości pokryją koszty, które powstaną
w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf.
Obecna wysokość taryfy zapewnia:
- stabilizowanie opłat mieszkańców za usługi wodociągowe i kanalizacyjne,
- zapewnienie zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę
wody w sposób ciągły w wymaganej ilości i jakości,
- zatrzymanie postępującej dekapitalizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- eliminowanie subsydiowania skośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia
ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.
Wobec powyższego po analizie przeprowadzonej przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu,
Planowania Przestrzennego i Gospodarczego Rady Miejskiej w Skale, a następnie na Sesji Rady
Miejskiej przyjmuje się stawki z wniosku o przedłużenie obowiązywania taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z powodów ekonomiczno - społecznych, Rada
Miejska w Skale uważa, że są duże koszty eksploatacyjne oczyszczalni ścieków spowodowane m.in.:
faktem, iż do oczyszczalni dopływają ścieki z kanalizacji ogólnospławnej z miejscowości Skała, a także
dowożeniem ścieków z Ojcowa. Nieodłącznym argumentem wpływającym na zastosowanie dopłat do
taryfy jest również zmiana rozliczania podatku VAT, którego przepisy radykalnie zmieniły się w 2017
roku. Jednocześnie należy podkreślić, iż Gmina obecnie jest w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej na
wsiach a obecne koszty oczyszczalni obciążają wąską grupę odbiorców, z tego powodu jest to duże
obciążenie jednostkowe osób, które obecnie korzystają z kanalizacji. Biorąc powyższe pod uwagę
Burmistrz Miasta i Gminy Skała jako wnioskodawca taryf nie zgłasza zastrzeżeń do zastosowanej przez
Radę Miejską dopłat.
W ostatnim okresie trwa proces przyłączania do kanalizacji nowych odbiorców, co powoduje
zwiększenie wpływów finansowych. Z tego też względu będzie mniejsza konieczność dopłaty z budżetu
do gospodarki ściekowej. Ponadto ceny i stawki określone zostały na podstawie planu finansowego dla
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
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