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UWARUNKOWANIA PRAWNE
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na 1 rok na podstawie
niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy
odbiorców.
- art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
Niezbędne przychody ustala się uwzględniając w szczególności:
1. Koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku
obrachunkowym, ustalone na podst. ewidencji księgowej z uwzględnieniem
planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy,
2. Zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia,
3. Koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych na podstawie
wieloletnich planów rozwoju i modernizacji, w tym odsetki i raty kapitałowe ponad
wartość amortyzacji
[art.23 ust. 2 pkt b) i c) ustawy oraz § 6. ust.3 i 4 rozporządzenia taryfowego Dz. U. z 2006 nr 127 poz. 886]
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji według Art. 21 ustęp 5 uchwaliła Rada Miasta
w dniu 25.02.2015 r. (Uchwała RM nr VII/37/15 z dnia 25.02.2015)

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

UWARUNKOWANIA PRAWNE – c.d.
Zgodnie z art. 24 ustawy:
Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.
(Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie 45 dni wchodzą one
w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku taryfowego).
Burmistrz sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami
ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. ust. 24 pkt 1, pod względem

celowości ich ponoszenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy:
Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub
wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

ZESZŁOROCZNA TARYFA 2014-15
Taryfa w zeszłym roku nie była podwyższana. Ceny i stawki w tej wersji obowiązują od 2013 r. !
Opłata
abonametowa
za odczyt
wodomierza
mierzącego
wodę
bezpowrotnie
zużytą

Cena wody
netto
brutto

Cena
Ścieków
netto
brutto

stawka opłaty
abonamentowej za
rozliczenie i odczyt
wodomierza głównego/
wodomierza
własnego/urządzenia
pomiarowego

zł/m3

zł/m3

zł/wodomierzurządzenie/okres rozlicz

zł/odczyt

gospodarstwa domowe (grupy 1-3)

2,86
3,09

5,65
6,10

7,50
8,10

5,00
5,40

pozostali (grupa 4)

2,86
3,09

6,25
6,75

7,50
8,10

5,00
5,40

produkcja lub przetwarzanie żywności
(produkty spożywcze) oraz myjnie
samochodowe i zakłady kamieniarskie
(grupa 5)

2,86
3,09

11,30
12,20

7,50
8,10

5,00
5,40

Grupy taryfowe

Utrzymanie na niezmienionym poziomie taryfy wod-kan w roku poprzednim możliwe było dzięki działaniom
optymalizacyjnym w Spółce oraz czasowemu obniżeniu wydatków na remontowych na oczyszczalni ścieków.

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

WNIOSEK TARYFOWY 2015/16- podstawowe założenia
Do obliczeń danych zastosowano:
 w odniesieniu do kosztów osobowych prognozowany średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 roku przyjęty w Ustawie Budżetowej na
2015 r. na poziomie 101,2 %,
 do kosztów materiałów, usług transportowych (zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2

Rozporządzenia) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen produkcji
sprzedanej przemysłu, przyjęty w Ustawie Budżetowej na 2015 r. na poziomie 101,4%,
 do kosztów energii (zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia) według planowanych
bądź obowiązujących stawek na rok obowiązywania taryf, z uwzględnieniem wielkości
jej zużycia,
 do pozostałych kosztów eksploatacji i utrzymania (zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3
Rozporządzenia) według planowanych bądź obowiązujących stawek na rok
obowiązywania taryf.

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

TARYFA 2015-16 – podstawowe założenia
UWARUNKOWANIA TARYFOWE - 1

W wyniku analizy dotychczasowych taryf, dalszej analizy zlewni ścieków w nowej taryfie
podtrzymano podział na pięć grup taryfowych odbiorców:
Grupa 1 – gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych
Grupa 2 – gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielolokalowych
Grupa 3 – odbiorcy usług z podpisaną umową na rozliczanie lokali
Grupa 4 – pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupach 1, 2, 3, 5
Grupa 5 – odbiorcy usług produkujący lub przetwarzający żywność
(produkty spożywcze) oraz myjnie samochodowe i zakłady kamieniarskie.

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

TARYFA 2015-16 – podstawowe założenia
Wyodrębnienie grupy 5 w ramach taryfy wynika z wcześniej sygnalizowanych postulatów
związanych z obciążeniem podmiotów wytwarzających szczególnie trudne ścieki
wyższymi kosztami ich transportu i oczyszczenia.
a) wyodrębnienie wytwórców szczególnie trudnych ścieków jest zgodne
z powszechnie stosowaną zasadą „zanieczyszczający płaci”

(Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE RDW z dnia 23.10.2000]
b) bardziej zanieczyszczone ścieki powodują wyższe koszty w zakresie
oczyszczania ścieków (m.in. energia, awaryjność urządzeń, gorsze oczyszczenie,
wyższe opłaty ekologiczne, itd.) oraz ich transportu (m. in. częstsze zatory na KS)
c) w zlewni ścieków Kościerzyny do wytwórców najtrudniejszych ścieków można
zaliczyć odbiorców produkujących lub przetwarzających żywność
(produkty spożywcze) oraz myjnie samochodowe i zakłady kamieniarskie.

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

TARYFA 2015-16 – Podstawowe elementy kosztotwórcze
a) znaczny wzrost kosztów obsługi kredytu na zakup sieci wod-kan - do poziomu
około 600 tys. zł/rok przy bardzo dużym obciążeniu kredytowym z ciepłownictwa
(całkowite obciążenie roczne Spółki 2,5mln – 3 mln)
b)

wzrost kosztów energii (+100 tys. zł/rocznie)

c)

wzrost opłat za zajęcie pasa gruntowego (+100-150 tys. zł rocznie) - GMK

d) coraz wyższe koszty utrzymania starzejących się obiektów Spółki,
w szczególności oczyszczalni ścieków, której właścicielem jest wciąż GMK (+500 tys. zł
rocznie). Wzrastająca awaryjność OS przekłada się na wzrost pozycji materiałów
i usług obcych.
Te cztery podstawowe składniki nie są zależne od Spółki. Skutkiem tych dodatkowych
kosztów wzrost najbliższej taryfy kształtowałby się na poziomie około 20%

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

TARYFA 2015-16 – podstawowe założenia
UWARUNKOWANIA TARYFOWE – zakup sieci wod-kan
Zrealizowany w 2013 zakup infrastruktury sieciowej powstałej w ramach projektu „Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie”
z przeznaczeniem na udział GMK w projekcie kogeneracyjnym w ramach programu KAWKA
Infrastruktura wodociągowa oraz kanalizacyjna
lokalizacja środków trwałych

Wartość
początkowa
w zł.

umowa
użyczenia

1

Kartuska - Słoneczna

394 263,81

22.06.2006 r.

2

Leśna

294 202,49

10.01.2006 r.

3

Osiedle Plebanka

890 612,41

28.09.2007 r.

4

Osiedle Wierzysko

744 719,59

28.09.2007 r.

5

Osiedle Wschód

1 976 756,45

28.09.2007 r.

6

Osiedle Zachód

2 535 008,69

28.09.2007 r.

6 835 563,44

Wartość księgowa na dzień zawartych
umów użyczenia: 2006-2007 – 6,836 mln zł

Wartość zakupu – 5,116 mln zł

Odroczenie w czasie przeniesienia majątku do Spółki pozwoliło na
łagodniejsze kształtowanie taryfy (koszty amortyzacji)
Koszt obsługi kredytu w kolejnych latach (raty+odsetki) kształtują
się na poziomie 600 tys. zł rocznie

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

TARYFA 2015-16 – Działania Spółki związane z ograniczeniem
wzrostu taryf
a) zmniejszenie prognozowanego wzrostu ponoszonych kosztów w zakresie materiałów
i usług obcych związanych z użytkowaniem w szczególności obiektu oczyszczalni –
wzrost do poziomu około 300 tys. zł/rok.
Uwaga: Założenie realne o ile OS zostanie w najbliższej przyszłości wniesiona do Spółki
aportem i nastąpi wzrost amortyzacji
b) coroczne negocjacje cen energii – pomimo wzrostu kosztów (+100 tys. zł/rocznie),
Spółka KOS-EKO wciąż ma 40% niższe ceny za energię niż w taryfach
c) zmniejszenie
o około 40 tys. zł

prognozowanego

wzrostu

funduszu

wynagrodzeń

pracowników

Warunek: Większy wolumen usług dodatkowych i inwestycji własnych, w tym realizacja
programu KAWKA 2015 w zakresie nowych sieci ciepłowniczych i podłączeń klientów.
Usługi i inwestycje wykonywane własnymi zasobami odciążają koszty taryfowe.
• Spółka przystępuje do programu KAWKA, także dzięki zrealizowanej pomocy
GMK aport finansowy (+250 tys. zł) do zadania szacowanego obecnie na 1,5
mln zł
• Spółka wygrała z wykonawcą drogowym przetarg na Schetynówkę w GMK

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

TARYFA 2015-16 – Działania Spółki związane z ograniczeniem
wzrostu taryf
d) zmniejszenie wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej
Szacowane zmniejszenie tej pozycji kosztów, dzięki decyzji Wspólnika, wynosi rocznie
około 60 tys. zł/rok.
e) zmniejszenie udziału sprzętu obcego w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej
spółki
Dzięki realizowanemu od 3 lat programowi szkoleń pracowników - udział sprzętu obcego
(koparki, wywrotki, itp.) jest obecnie na minimalnym poziomie. Na przestrzeni ostatnich
lat oszczędność ta szacowana jest na poziomie około 200 tys. zł.
f)
Ograniczenie poziomu inwestycji własnych, szczególnie w zakresie pozycji, które nie
generują pożądanej stopy zwrotu z nakładów.
W tym zakresie spółka widzi konieczność zmniejszenia poziomu inwestycji w znaczne
rozbudowy sieci wod-kan. Przy obecnym 99% poziomie zwodociągowania i
skanalizowania, większość ujmowanych w planach wieloletnich inwestycji jest
nierentowna i realizuje jedynie oczekiwania społeczne i prorozwojowe gminy. Nie należy
jednak w obecnych tendencjach wzrostu sprzedaży ciepła rezygnować z budowy
kolejnych odcinków sieci ciepłowniczych, które poprzez nowe podłączenia przyczyniają
się również do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w mieście (KAWKA KOS-EKO i
GMK)

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

TARYFA 2015-16 – Działania Gminy związane z ograniczeniem
wzrostu taryf
OBNIŻENIE OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH
Przyjęte uchwałą Rady Miasta zwolnienie sieci wod-kan z podatku od budowli
spowodowany było zamiarem ograniczenia skutków koniecznego wzrostu taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od
01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. i lata następne.
Wg szacunków Spółki wdrożenie zwolnienia z podatku od budowli do poziomu 0 %
od 01.05.2015 r. (zamiast obecnej stawki maksymalnej 2%) spowoduje oszczędność
w kosztach taryfowych wod-kan na poziomie około 750 tys. zł, przy czym
oszczędność w roku 2015 będzie na poziomie około 500 tys. zł.

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

TARYFA 2015-16 – Działania Gminy związane z ograniczeniem
wzrostu taryf
DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ STRATEGICZNYCH
INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH

Przyjęte uchwałą Rady Miasta dofinansowanie Spółki w formie aportu pieniężnego w wysokości
250.200 zł zostanie przeznaczone na budowę dodatkowych sieci ciepłowniczych i podłączeń
nowych klientów w rejonie ul. Sikorskiego.
Działanie GMK jest uzupełniające do działań Spółki w zakresie wstępnego pozyskania
dofinansowania w ramach programu KAWKA na łączną kwotę 1.170 tys. zł z czego zakładamy
-do 45% dotacji (max. do 527 tys. zł)
-do 45% pożyczki (max. do 527 tys. zł)
-10% środków własnych (117 tys. zł)

Celem dofinansowanie GMK jest zwiększenie projektu sieciowego Spółki do około 1,5 mln zł,
przy jednoczesnym nie zwiększaniu poziomu pożyczki.
Przyczyni się jednocześnie do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Kościerzynie. Spółka
oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie WFOŚiGW w tej sprawie.
Poziom inwestycji ciepłowniczych Spółki na rok 2015 przy udziale w programie KAWKA na
obecnie zakładanym poziomie wynosi ca 4,15 mln zł.

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

TARYFA 2015-16 – podstawowe założenia
UWARUNKOWANIA TARYFOWE – poziom inwestycji
Znaczny poziom inwestycji i usług (wod-kan-ciepło) na rok 2015:
Inwestycje związane z planami ekologicznymi i rozwojowymi Miasta
1.

W zakresie działalności wod-kan – 578 tys. zł (budowa sieci wod-kan, modernizacja SW i
dokumentacja rozbudowy gospodarki osadowej na OS)

2.

W zakresie działalności ciepłowniczej – ca 4,15 mln zł, w tym
•
•

modernizacja układu odpylania spalin w kotłowni K-1 – 2,4 mln zł
rozwój sieci ciepłowniczej w ramach KAWKI – max. do 1,5 mln zł

Tak znaczny poziom inwestycji w ciepłownictwo wynika ze zmieniających
się od 01.01.2016 r. standardów emisyjnych. Od przyszłego roku źródła
ciepła muszą ograniczyć 4xkrotnie poziom pyłów uwalnianych do
powietrza. Spółka obecnie realizuję modernizacje kotłów na kotłowni K-1

w tym zakresie.
Program KAWKA jest prawdopodobnie ostatnim dotacyjnym programem
pomocowym w ciepłownictwie. Skorzystanie z tej pomocy przyczyni się do
poprawy jakości powietrza w naszym mieście , przy do 45% dotacji.

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

WNIOSEK TARYFOWY 2015-2016 PO WERYFIKACJI BURMISTZRADO UCHWALENIA
W aktualnym wniosku taryfowym utrzymano obowiązujące do tej pory grupy taryfowe
odbiorców. Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres 01.07.2015 – 31.06.2016 ulegają podwyższeniu o 2,1% w
stosunku do roku 2013, po dwuletnim okresie obowiązywania.
Opłata
stawka opłaty abonamentowej abonametowa
za rozliczenie i odczyt
za odczyt
wodomierza głównego/
wodomierza
wodomierza
mierzącego
własnego/urządzenia
wodę
pomiarowego
bezpowrotnie
zużytą
zł/wodomierzzł/odczyt
urządzenie/okres rozlicz

Cena wody
netto
brutto

Cena
Ścieków
netto
brutto

zł/m3

zł/m3

gospodarstwa domowe (grupy 1-3)

2,92
3,15

5,77
6,23

7,66
8,27

5,11
5,52

pozostali (grupa 4)

2,92
3,15

6,38
6,89

7,66
8,27

5,11
5,52

produkcja lub przetwarzonie żywności
(produkty spożywcze) oraz myjnie
samochodowe i zakłady kamieniarskie
(grupa 5)

2,92
3,15

11,54
12,46

7,66
8,27

5,11
5,52

Grupy taryfowe

Porównanie ceny wody Kościerzyna,
w Kościerzynie
i innych
dnia 21.05.2013
r. miastach
Miasto

Zużycie
(l/dobę)

Opłata
stała

Grupy taryfowe

Przekazanie
i wielkość majątku

GDAŃSK

110

NIE

Jedna grupa
+ opłaty dodatkowe za
trudniejsze ścieki

Właścicielem majątku jest
Miasto Gdańsk oraz
odrębna spółka GIWK,
która inwestuje

Stawka dodatkowa
za przekroczenie
jakości ścieków od
5,76 do 57,60 zł/m3

BYTÓW

90

NIE

Jedna grupa

Częściowe (35%),
30 mln majątku miasta
będzie stopniowo
przekazywane do PWiK-u

Stawka dodatkowa
za przekroczenie
jakości ścieków
Przed dużymi
inwestycjami
w sektorze wod-kan

KARTUZY

75

TAK

1.

Częściowe – OS i baza,
Sieć i SUW – majątek
miejski

2.

KOŚCIERZYNA

72

TAK

Gospodarstwa
domowe
Pozostali
odbiorcy

1-3. Gospodarstwa
domowe
4. Pozostali odbiorcy
5. Przemysł spoż.,
myjnie,
kamieniarstwo

uwagi

Majątek własny 25 mln,
majątek użyczony 29 mln

NIE MOŻNA BEZPOŚREDNIO PORÓWNYWAĆ CEN POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI MIASTAMI

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

Porównanie ceny w Kościerzynie i innych miastach
GRUPA 1-5
Porównanie ceny wody i ścieków w Kościerzynie i innych miastach
Cena wody
Miasto

Bytów *

Cena ścieków Opłata stała

Grupy taryfowe

Średnie
Koszt m-czny
zużycie wody
łączny

zł/m3

zł/m3

zł

l/dobę

zł z pod. VAT

jedna grupa

2,67

4,11

0,00

90

79,08 *

gospodarstwa domowe

3,37

5,44

7,00

75

93,19

pozostali (przeciętnie)

3,55

6,88

11,00

10 m3/m-c

124,52

gospodarstwa domowe

2,92

5,77

7,66

72

89,36

pozostali (grupa 4)
pozostali (grupa 5)

2,92
2,92

6,38
11,54

7,66
7,66

Kartuzy

Kościerzyna

10 m3/m-c
108,71
10 m3/m-c
164,44
110
139,85
Gdańsk *
jedna grupa
4,05
5,76
0,00
10 m3/m-c
248,83
* taryfa obejmuje opłatę dodatkową za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

Porównanie ceny w Kościerzynie i innych miastach
180,00 zł

160,00 zł

140,00 zł

120,00 zł

100,00 zł

139,85 zł

80,00 zł

93,19 zł

89,36 zł

40,00 zł

79,08 zł

60,00 zł

Kartuzy-gosp.domowe (75)

Kościerzyna-gosp.domowe
(72)

20,00 zł

0,00 zł
Bytów-jedna grupa (90)

Gdańsk-jedna grupa (110)

Kościerzyna, dnia 27.05.2015 r.

Porównanie ceny w Kościerzynie i innych miastach
120,00 zł

100,00 zł

Porównanie wydatków osobowej rodziny
na wodę i ścieki w Kościerzynie i innych miastach
przy założeniu zużycia 72 l/os/dobę

80,00 zł

91,54 zł

63,27 zł

40,00 zł

89,36 zł

89,77 zł

60,00 zł

20,00 zł

0,00 zł
Bytów-gosp.dom.( * )
Kartuzy-gosp.dom.( * )
Kościerzyna-gosp.domowe (72)
* - koszty rodziny wg zużycia statystycznego mieszkańca Kościerzyny, tj. 72 l/osobę/dobę

Gdańsk-gosp.dom.( * )

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

www.kos-eko.pl

