
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328), Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. w następującej wysokości:

Lp. Grupa odbiorców Jednostka miary

CENY 
NETTO / 
STAWKI

w zł
(bez 

podatku 
VAT)

CENY 
BRUTTO / 
STAWKI

w zł
(łącznie 

z podatkiem 
VAT)

1.
Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi

Pozostali odbiorcy
1 m3 dostarczonej wody 4,02 4,34

2.
Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi

Pozostali odbiorcy
1 m3 odprowadzonych ścieków 6,25 6,75

Opłata abonamentowa: 

Lp. Grupa 
odbiorców Opis Jednostka 

miary

CENY 
NETTO 

/ 
STAW

KI
w zł
(bez 

podatku 
VAT)

CENY 
BRUTTO / 
STAWKI

w zł
(łącznie         

z podatkie
m VAT)

- stawka opłaty abonamentowej dla 
odbiorców rozliczanych na 
podstawie wodomierza głównego 
lub na podstawie wskazań 
wodomierza wymagającego 
indywidualnego rozliczenia

zł/miesiąc 8,52 9,20

1.

Gospodarstwa 
domowe
Odbiorcy 

przemysłowi
Pozostali 
odbiorcy

- stawka opłaty abonamentowej dla 
odbiorców rozliczanych w tej samej 
posesji łącznie na podstawie 
wodomierza głównego 
i wodomierza dodatkowego 

zł/miesiąc 10,51 11,35
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służącego do określenia ilości wody 
bezpowrotnie zużytej do podlewania 
przydomowych ogrodów
- stawka opłaty abonamentowej za 
każdy wodomierz dodatkowy który 
nie służący do określania ilości 
wody bezpowrotnie zużytej do 
podlewania przydomowych 
ogrodów

zł/miesiąc 4,78 5,16

- stawka opłaty abonamentowej dla 
odbiorców rozliczanych na 
podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody oraz odbiorców 
u których odczytu wodomierza 
dokonuje przedsiębiorstwo trzecie

zł/miesiąc 3,74 4,04

Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacji sanitarnejTABELA NR 2

L.p. Nazwa substancji, w tym substancji 
wyrażonej jako wskaźnik

Wartość 
dopuszczal

na 
[mg/dm3]

Stawka 
jednostko

wa
netto 

[zł/kg]

Stawka 
jednostko

wa
brutto
[zł/kg]

Tabela A
1 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 700 3,40  3,67    
2 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) 1200 2,28   2,46    
3 Fosfor ogólny 15 10,64 11,49    
4 Azot amonowy 200 3,40            3,67    

Tabela B
5 Zawiesina ogólna 500 3,40   3,67    
6 Substancje ropopochodne 15 3,40   3,67    
7 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 3,40   3,67    

8 Substancje powierzchniowo czynne 
anionowe 15 4,52   4,88    

9 Chlorki 1000 1,16   1,25    

10 Siarczany 500 1,16             
1,25    

11 Ołów 1,0 94,60 102,17    
12 Miedź 1,0 94,60 102,17    
13 Cynk 5,0 9,04  9,76    
14 Chrom +6 0,2 94,60 102,17    
15 Nikiel 1,0 75,34 81,37    
16 Żelazo 10 2,28 2,46    
17 Fenole lotne 15 11,36 12,27    
18 Siarczki 1,0 94,60 102,17    

L.
p.

Nazwa substancji, 
w tym substancji 
wyrażonej jako 

wskaźnik

Wartość 
dopuszczal

na
Przekrocze

nie

Stawka jednostkowa 

netto

za 1 m3 
wprowadzan
ych ścieków

[PLN]

Stawka jednostkowa 

brutto

za 1 m3 
wprowadzan
ych ścieków

[PLN
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0-0,5 1,00    1,08    
0,5 – 1,5 2,50    2,70    
1,5 – 2,5 5,00    5,40    20 pH 6,5 – 9,5

2,5 
i powyżej 10,00    10,80    

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.
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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 2015 r. Nr 139,1893, z 2016 r. poz.1250) Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w dniu 20.02.2017 r. złożył wniosek o
zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfy przedstawione we wniosku zostały określone zgodnie z przepisami wyżej 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).

Uwzględniając powyższe ceny, a także planowaną ilość dostarczonej wody i
odprowadzonych ścieków, przychody ze sprzedaży winny ukształtować się na poziomie 194.530,0
tys. zł, natomiast koszty tych uwag w wysokości 191.393,6 tys. zł.Zysk brutto ze sprzedazy winien
osiągnąć poziom 3.136,4 tys. zł..

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

Zmianie w stosunku do lat poprzednich uległo nazewnictwo abonentów oraz połaczenie
abonamentu podstawowego z abonamentem za "wodę ogrodową„ który będzie pobierany przez 12
miesięcy. Ponadto w taryfie uwzględniono stawkę opłat za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej.

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

Taryfy zaproponowane przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie na okres od 1 maja 2017 r. do
30 kwietnia 2018 r. są takie same jak obecnie obowiązujące.

Przy ustaleniu cen, jak w każdym roku, kierowano się zasadą, aby obciążenie budżetu
gospodarstwa domowego z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie
przekraczało zalecanego przez Unię Europejską poziomu 4% średniego dochodu gospodarstwa, tzn
miesięczny koszt korzystania z usług wod – kan w okresie 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r. wyniesie
33,49 zł na jednego mieszkańca.
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