
U C H W A L A Nr 377/XVI/2011 

Rady Miejskiej w Piasecznie 

zdnia 29.12.2011r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie wod deszczowycli i roztopowych 
na terenie miasta i gminy Piaseczno obstugiwanym przez Przedsi?biorstwo Wodoci^ow 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca.1990 r., o sannorz^dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami) oraz art. 24, ust. 5 ustawy z dnia 
7 czenA/ca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow 
(Dz.U. z 2006r Nr 123, poz.858 z pozn. zm.), 

Rada Miejska uchwala co nast?puje: 

§1 
Zatwierdza si? taryfy na zbiorowe odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych na terenie 
miasta i gminy Piaseczno obstugiwanym przez Przedsi?biorstwo Wodoci^gow i Kanalizacji 
w Piasecznie Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 
przedtozonych przez Przedsi?biorstwo Wodoci^gow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. 
z siedzib^ przy ul. Zeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, ztozonych w dniu 23 grudnia 2011 roku 
stanowi^cych zat^cznik do niniejszej uchwaty. 

§ 2 
Uchyla si? Uchwat? Nr 334/XIV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.11.2011 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych 
na terenie miasta i gminy Piaseczno obstugiwanym przez Przedsi?biorstwo Wodoci^ow i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie. 

§3 
Wykonanie Uchwaty powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§4 
Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia, z moc^ obowi^zujq^c^ od 1 stycznia 2012 roku 
i podlega ogtoszeniu w sposob zwyczajowo przyj?ty. 



UZASADNIENIE 

Zatwierdzenie taryf oraz warunkow rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe 
odprowadzanie sciekow nast?puje na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r 
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow / Dz.U. z 2006r 
Nr 123, poz. 858/ oraz rozporz^dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. 
w sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkow rozliczen 
za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzanie sciekow /Dz. U. z 2006r. Nr 127, 
poz. 886 z pozn. zm./. 
Przedsi?biorstwo Wodoci^gow i Kanalizacji w Piasecznie w dniu 23 grudnia 2011 r. zfozyto 
uzupetnienie wniosku z dnia 14 pazdziernika 2011 roku o zatwierdzenie taryf dia zbiorowego 
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno 
na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.. 
W zwi^zku z faktem otrzymania w dniu 13 grudnia 2011 r., przez PWiK Piaseczno, wyroku 
S^du Administracyjnego w Warszawie z ktorego wynikato, ze przepisy rozporz^dzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku 
0 zatwierdzenie taryf oraz warunkow rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe 
odprowadzanie sciekow, w cz?sci, w jakiej dopuszczajq^ mozliwosc ustalenia ceny 
za odprowadzane scieki stanowi^ce wody opadowe i roztopowe w oparciu o jednostk? 
powierzchni 1 m^, s^ niekonstytucyjne z uwagi na wykroczenie poza tresc delegacji 
ustawowych wynikaj^cych z art. 23, art. 25 oraz art. 27, ust. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzeniu sciekow, Przedsi?biorstwo 
Wodoci^gow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. dokonato korekty wniosku taryfowego 
na odprowadzenie sciekow opadowych i roztopowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2012 r., w ktorym wskazano jako jednostk? rozliczeniowy zt/m^/m-c. 



Wniosek taryfowy na odprowadzanie sciekow opadowych i roztopowych przez 
Przedsi^biorstwo Wodocieigow i Kanalizacji w Piasecznie sp. z o.o. za okres 1 stycznia 

2012 -31 grudnia 2012. 

Wniosek opracowany zgodnie z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow" (Dz. U. z 2006r Nr. 123, poz. 858 oraz z pozn. 
zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

Ustala si? w okresie 1 stycznia 2012 - 31 grudnia 2012 na terenie Gminy Piaseczno 
nast?pujyce ceny za odprowadzanie sciekow opadowych i roztopowych z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, takich jak: 

Grupa 
taryfowa Wyszczegolnienie nawierzchni j .m. Cena 

netto 
Cena 
brutto 

Grupa 1 • Tereny przemysbwe, handlowe, 
ustugowe i sktadowe, baz 
transportowych, 

• Drogi i parkingi o nawierzchni 
szczelnej, 

• Drogi i parkingi wewn?trzne w 
obr?bie osiedii mieszkaniowych. 

zl/m3 2,71 2,92 

Grupa II • Powierzchnie dachow (w rzucie 
poziomym) budynkow 
przemystowych, handlowych, 
ustugowych, zabudowy 
mieszkaniowej, uzytecznosci 
publicznej i sakralnej, 

• Inne powierzchnie nie wymienione w 
pozostatych grupach. 

zt/m3 2,71 2,92 

Warunki stosowania taryf: 
• Optaty za odprowadzanie sciekow opadowych i roztopowych majy zastosowanie dIa 

Dostawcow sciekow opadowych i roztopowych, ziokalizowanych na terenie Gminy 
Piaseczno, podtyczonych do sieci kanalizacji deszczowej. 

• llosc odprowadzanych sciekow opadowych i roztopowych ustala si? na podstawie wskazah 
urzydzeti pomiarowych, ktore instaluje i utrzymuje dostawca sciekow. W razie braku 
urzydzeh pomiarowych, llosc odprowadzanych sciekow opadowych i roztopowych ustala 
si? jako iloczyn wielkosci powierzchni o trwatej nawierzchni oraz sumy opadow na terenie 
Gminy Piaseczno w przyj?tym okresie rozliczeniowym (wedtug danych Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stacja meteorologiczna Pilawa, Gmina 
Piaseczno) 

• Wyszczegolnia si? nast?pujyce powierzchnie utwardzone 
• Tereny przemystowe, handlowe, ustugowe i sktadowe, bazy transportowe, 
• Drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej, 
• Drogi i parkingi wewn?trzne w obr?bie osiedii mieszkaniowych, 
• Powierzchnie dachow liczone w rzucie poziomym po obrysie budynkow u 

podnoza gruntu, 
• Inne powierzchnie utwardzone. 



Ustala si? dwie grupy taryfowe, przy czym do poszczegolnych grup taryfowych zaiicza si? 
nast?pujyce rodzaje powierzchni utwardzonych: 

• Grupa I - Tereny przemystowe, handlowe, ustugowe i sktadowe, bazy 
transportowe, drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej, drogi i parkingi wewn?trzne 
w obr?bie osiedii mieszkaniowych. 

• Grupa II - Powierzchnie dachow (w rzucie poziomym) budynkow przemystowych, 
handlowych, ustugowych, zabudowy mieszkaniowej, uzytecznosci publicznej i 
sakralnej, inne powierzchnie nie wymienione w pozostatych grupach. 

• Podstawy do okreslenia ilosci m2 powierzchni utwardzonych jest oswiadczenie 
Dostawcy sciekow opadowych i roztopowych zweryfikowane przez 
Przedsi?biorstwo w oparciu o zatyczony do wniosku o zawarcie umowy na 
wprowadzanie sciekow opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej 
aktualny map? sytuacyjny. 

• Jako okres rozliczeniowy przyjmuje si? okres jednego, dwoch, trzech iub szesciu 
miesi?cy. 



Uzasadnienie wniosku taryfowego 
W okresie 1 stycznia 2012 - 31 grudnia 2012 Przedsi?biorstwo planuje nast?pujycy poziom 
kosztow eksploatacji kanalizacji deszczowej: 

Wody opadowe i roztopowe 

Wsp. atokacji Ogotem Grupa 1 Grupa II 

1) Koszty eksploatacji i u t t iymania w t y m : 

a) koszty bezposrednie 1 706 406 zt 1 061 489 zt 644 917 zl 

- amortyzacja Iub odpisy umorzeniowe A 796 604 zt 495 536 zt 301 068 zt 
- wynagrodzenia z narzutami A 88 806 zt 55 243 zt 33 563 zt 

- materiaty A 88 440 zt 55 015 zt 33 425 zt 

- energia A 4 726 zt 2 940 zt 1 786 zt 

- optaty za korzystanie z srodowiska A 57 832 zt 35 975 zt 21 857 zt 

- podatki i optaty - inne A 727 zt 452 zt 275 zt 

- ustugi obce A 666 917 zt 414 863 zt 252 054 zt 

- pozostate koszty A 2 353 zt 1 464 zt 889 zt 

b) alokowane koszty posrednie A 37 273 zt 23 186 zt 14 087 zt 

- rozliczenie kosztow wydziatowych i pomocniczycl i A 37 273 zt 23 186 zt 14 087 zt 

- alokowane koszty ogotem A Ozt Ozt Ozt 

2) raty kapitatowe ponad wartosc amortyzacji 

3) odsetki 

4) naleznosci nieregularne 

5) marza zysku 488 230 zt 303 709 zt 184 521 zt 

6) razem wartosc niezb^dnych przychodow 2 231 908 zt 1 388 383 zt 843 525 zt 

W okresie 1 stycznia 2012 - 31 grudnia 2012 przyj?to nast?pujycy llosc m2 powierzchni 
utwardzonej: 

Wyszczegolnienie j. miary 

Ogotem Obj^te taryfq tereny 

Wyszczegolnienie j. miary [zt] Grupa 1 Grupa II 

1 2 3 4 5 
Powierzchnia utwardzona, ktorej spfyw wod uj^ ty jes t w systemie kanalizacji m2 1 430 713 889 991 540 722 
Powierzchnia utwardzona ktorej sptyw wod uj^ ty jes t w systemie kanalizacji A (%) 100% 62% 38% 

DIa obliczenia ceny za odprowadzanie 1m3 sciekow opadowych i roztopowych przyj?to 
zgodnie ze stosowana praktyky w innych miastach w Polsce, iz w okresie taryfowym na 1m2 
powierzchni utwardzonej spadnie opad atmosferyczny w wysokosci sredniej opadow 
atmosferycznych za ostatnie petne 10 lat, tzn. w okresie 2000 - 2010. Wedtug danych IMiGW 
w Warszawie, poziom opadow dIa miasta Piaseczno w latach 2000 - 2010 ksztattowat si? 
nast?pujyco: 

Rok llosc opadow 
atmosferycznych (mm) 

Uwagi: 

2000 527 Pomiar dokonywany na stacji 
meteorologicznej Ok^cie, Warszawa 2001 545 
Pomiar dokonywany na stacji 
meteorologicznej Ok^cie, Warszawa 

2002 553 

Pomiar dokonywany na stacji 
meteorologicznej Ok^cie, Warszawa 

2003 535 

Pomiar dokonywany na stacji 
meteorologicznej Ok^cie, Warszawa 

2004 523 

Pomiar dokonywany na stacji 
meteorologicznej Ok^cie, Warszawa 

2005 490 

Pomiar dokonywany na stacji 
meteorologicznej Ok^cie, Warszawa 

2006 479 

Pomiar dokonywany na stacji 
meteorologicznej Ok^cie, Warszawa 

2007 602 

Pomiar dokonywany na stacji 
meteorologicznej Ok^cie, Warszawa 

2008 537 

Pomiar dokonywany na stacji 
meteorologicznej Ok^cie, Warszawa 

2009 654 Pomiar dokonywany na stacji 
meteorologicznej Pilawa, Gmina Piaseczno 2010 890 
Pomiar dokonywany na stacji 
meteorologicznej Pilawa, Gmina Piaseczno 

Sredni poziom opadow 
za okres 2000-2010 527 

W oparciu o powyzsze dane uzyskano nast?pujycy poziom cen za odprowadzanie sciekow 
opadowych i roztopowych: 

• Grupa taryfowa I - 2,71 zt/m3 netto 
" Grupa taryfowa II - 2,71 zt/m3 netto 



Uzasadnienie do poszczegolnych rodzajow kosztow 

1. Amortyzacja 
Przyj?ta wartosc kosztow amortyzacji w roku 2012 wynika z: 

• Planowanej wartosci kosztow amortyzacji w roku 2012 srodkow trwatych 
zwiyzanych z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie zbiorowego 
odprowadzania wod deszczowych i roztopowych, b?dycych na ewidencji 
srodkow trwatych Spotki, stan na 13.10.2011 r w wysokosci 440 036 zt. 

• Przyj?cia na ewidencj? srodkow trwatych inwestycji w w/w zakresie, 
realizowanych przez Spotk? w roku 2011 - wzrost kosztow amortyzacji w roku 
2012 0 36 568 zt 

• Planem przekazania(aport/sprzedaz) z Gminy Piaseczno do Spotki srodkow 
trwatych w postaci kanatow deszczowych o szacowanej wartosci 8 min zt. -
wzrost kosztow amortyzacji z tego tytutu w roku 2012 o 320 000 zt. 

2. Wynagrodzenia wraz z narzutami 
Na koszt wynagrodzeh wraz z narzutami sktadajy si?: ptaca podstawowa wraz z 
narzutami dIa dwoch pracownikow pogotowia wodnokanalizacyjnego, dyzury i 
nadgodziny, premie, srodki BHP (w tym odziez), szkolenia, badania lekarskie, itp. 

3. Materialy 
Gtowne sktadowe kosztow materiatow to: 
a) Armatura techniczna - wtazy, studnie kanalizacyjne, itp., 
b) IVIateriaty budowlane, 
c) Paliwa, 
d) Wyposazenie, drobny sprz?t. 

4. Energia 
W planie przyj?to koszt zakupu energii elektrycznej na potrzeby zasilenia dwoch 
przepompowni wod deszczowych. W zwiyzku z tym, iz w poprzednim okresie 
taryfowym podczyszczalnia wod roztopowych i opadowych nie byta zatyczana, w 
okresie planowanej taryfy nie zaktada si? optat z tego tytutu. 

5. Optaty za korzystanie ze srodowiska 
Wartosc optat przyj?ta na podstawie statystyki prowadzonej przez Wydziat Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Rolnej skorygowany o wzrost liczby m2 obj?tych optaty. 

6. Podatki i opiaty 
Przyj?to na poziomie podobnym do poprzedniego okresu. 

7. Usiugi obce 
Gtowne sktadowe kosztow ustug obcych to: 
a) Ustugi remontowe i naprawy, 
b) Ustugi dozoru i przeglydu technicznego (czyszczenie sieci), 
c) Badania laboratoryjne, 
d) Przeglydy i naprawy. 

Ze wzgl?du na brak prowadzenia wtasciwej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej w 
okresie przed 1 lipca 2010 w/w siec wymaga kosztownych przeglydow i napraw. Zty 
Stan techniczny sieci, jak rowniez niedostosowanie przekrojow do potrzeb 
poszczegolnych obszarow zlewnych wymaga biezycego i cz?stego czyszczenia. 



Koszty posrednie 
Do kosztow posrednich zaiiczamy przypisane koszty funkcjonowania Pionu Oczyszczania 
Sciekow, Warsztatu, IVIagazynu oraz koszty funkcjonowaniu Biura Sprzedazy - ptace, ustugi 
telekomunikacyjne, artykuty biurowe, itp. 

IVIarza zysku 
W roku 2012 Spotka razem z Gminy Piaseczno planuje zrealizowac nast?pujyce inwestycje 
drogowe, w ktorych to zakres wchodzi budowa kanalizacji deszczowej (wedtug danych z 
Wydziatu Inwestycji UMiG Piaseczno, na dzieh 13 pazdziernika 2011r.): 

(wartosci netto na podstawie kosztorysow inwestorskich) 

1. Ul. Orzeszkowej - 325 tys. 
2. Ul. XXI wieku - 620 tys. 
3. Ul. Saperow/Lotnikow - 275 tys. 
4. Ul. Julianowska - 250 tys. 
5. Ul. Powstahcow Warszawy - 400 tys 
6. Ul. Bociania - 120 tys. 

Szacuje si?, iz tyczny koszt budowy kanalizacji deszczowej w roku 2012 wyniesie wedtug 
kosztorysow inwestorskich okoto 1,990 mIn zt netto. 

Celem sfinansowania w/w inwestycji Spotka planuje osiygnyc marz? zysku w roku 2012 w 
wysokosci 488 230 zt. Srodki pochodzyce z zysku oraz amortyzacji pozwoly na sfinansowanie 
w 65% zaktadanych powyzej kosztow inwestycji. Pozostate niezb?dne srodki pochodzic b?dy 
z zysku z lat ubiegtych oraz oszcz?dnosci wynikajycych z przeprowadzonych przetargow. 

Liczba m2 przyj?tych do kalkuiacji 
Spotka oszacowata liczb? m2 do kalkuiacji na podstawie danych pochodzycych z 
wewn?trznego rejestru sprzedazy. Na dzieh 13 pazdziernika 2011 roku liczba m2 zlewni wod 
opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej ksztattuje si? 
nast?pujyco: 

• Grupa I - 880 991 m2 
• Grupa II - 540 722 m2 

Powyzsza wartosc obejmuje juz obszary zlewne inwestycji realizowanych w 2011 r. przez 
Spotk? i planowanych do przyj?cia w eksploatacj? w roku 2012. 


