
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków 
 
 Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; 
zm: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje : 
 

§ 1. Zatwierdza się taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na rok 2010 w następującej wysokości: 
 
Lp. Grupa odbiorców Jednostka miary Ceny /Stawki w zł 

    

Netto 

z podatkiem 
VAT 

1. Gospodarstwa domowe 

Odbiorcy przemysłowi 

Pozostali odbiorcy 

1 m³ dostarczanej wody 3,25 3,48 

2. Gospodarstwa domowe 

Odbiorcy przemysłowi 

Pozostali odbiorcy 

1 m³ odprowadzonych 
ścieków 

4,28 4,58 

3. Gospodarstwa domowe 

Odbiorcy przemysłowi 

Pozostali odbiorcy 

opłata abonamentowa za 
dwumiesięczny okres 

rozliczeniowy 

zł/wodomierz 

14,48  15,50 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 Zgodnie z art. 24 ust. 2 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 późn. zm.) 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w dniu 21.10.2009 r. złoŜył 
wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. 

 Taryfy przedstawione we wniosku zostały określone zgodnie z przepisami wyŜej 
cytowanej ustawy oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy -  rozporządzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia 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).  

 Realizowane programy inwestycyjne Program „Poprawy jakości wody w Szczecinie” 
przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie oraz stosowane technologie uzdatniania wody (m.in. 
ozonowanie, zastosowanie filtrów wody opartych na węglu aktywnym) zapewniają 
odbiorcom wodę spełniającą jakościowe wymagania europejskie, ścieki, które nie będą 
powodowały degradacji środowiska. 

 Z tego względu na rok 2010 zaplanowano wzrost opłat za dostarczaną wodę i 
odprowadzane ścieki w wysokości ok. 10,4 %, który uwzględnia takŜe zwiększone koszty 
amortyzacji w związku z sukcesywnym przyjmowaniem do eksploatacji nowych i 
modernizowanych obiektów inwestycyjnych. 

 Zaproponowane ceny pozwolą na prawidłowe bieŜące funkcjonowanie firmy oraz 
wykonanie określonych planem zadań inwestycyjnych. 

 Spółka stosuje jednakowe ceny dla wszystkich grup odbiorców. Nie róŜnicuje ich ze 
względu na trudności obiektywnego ustalenia współczynników podziału kosztów. 

 Przy ustaleniu cen, jak w kaŜdym roku, kierowano się zasadą, aby obciąŜenie budŜetu 
gospodarstwa domowego z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie 
przekraczało 4% średniego dochodu gospodarstwa. 

 Przyjmując, Ŝe  

a) przewidywane średnie miesięczne zuŜycie wody na jednego mieszkańca wyniesie 3,23 
m³ (ok. 106 l/d), 

b) średnia ilość odprowadzanych ścieków ukształtuje się na poziomie 3,12 m³ (ok. 102 
l/d),   

to miesięczny koszt korzystania z usług wod-kan w roku 2010 wyniesie 25,55 zł na jednego 
mieszkańca, wzrośnie więc o 2,59 zł w porównaniu do kosztu prognozowanego na koniec 
2009 r. 

 Zgodnie z art. 24 ust. 4 prezydent zweryfikował koszty związane ze świadczeniem 
usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, uwzględniające planowane zmiany 
kosztów pod względem celowości ich ponoszenia.  

 


