
UCHWAŁA NR XLVI/610/2017 
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

z dnia 30 listopada 2017 r. 
 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 328 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§1. 

1. Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2018r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza 
zatwierdzonych uchwałą nr XXX/385/2016 rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016r 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie miasta Kalisza. 

2. Taryfy, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do uchwały. 
 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 

§3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

  Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

          /…/ 
  Andrzej Plichta 

 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XLVI/610/2017  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

z dnia 30 listopada 2017 r. 
 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza. 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu dnia 
19.10.2017 r. przedłożyło Prezydentowi Miasta Kalisza wniosek o przedłużenie do dnia 30 
czerwca 2018r czasu obowiązujących za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. Obowiązujące aktualnie taryfyza zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbioroweodprowadzanie ścieków , zatwierdzone zostały Uchwałą nr XXX/385/2016 Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016r na okres od 01.01.2017r do dnia 31.12.2017r.  
Zgodnie z art. 24 ust 9a i 9b i 9d ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo 
kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały przedłuża czas obowiązywania  
dotychczasowych taryf , lecz nie dłużej niż na 1 rok. W uzasadnieniu wniosku 
przedsiębiorstwo zamieszcza w szczególności informacje dotyczące zakresu świadczonych  
usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania  
dotychczasowych  taryf. Do wniosku nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen oraz plan. 

Po przeanalizowaniu przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu wniosku stwierdzam , iż spełnia określone w ustawie  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz zawiera dane 
jakie Przedsiębiorstwo winno uzasadniając wniosek przedstawić. Termin złożenia wniosku 
jest prawidłowy.  

Obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
tracą swoją moc z dniem 31.12.2017r. Z dniem 1 stycznia 2018r. wchodzi w życie nowa 
ustawa Prawo Wodne, która zmienia zasady konstruowania taryfy. Pojawił się również  
projekt ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
który nawiązuje do wymienionego prawa wodnego. Projekt nie przeszedł całkowitej 
procedury legislacyjnej i nie znana jest data jego obowiązywania. Ponadto na dzień dzisiejszy 
nie ma aktów wykonawczych niezbędnych do konstrukcji wniosku taryfowego zgodnych  
z nowelizowana ustawą, w szczególności określenia opłat za usługi wodne. Zdecydowaną 
zmianą jest organ weryfikujący i zatwierdzający nowe taryfy, którym jest Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jak również okres obowiązywania nowych taryf – 3 lata, 
a nie jak obecnie 1 rok. 

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Miasta Kalisza i Właściciela 
Przedsiębiorstwa Zarząd Spółki podjął decyzję o przedłużenie obowiązujących taryf do dnia 
30 czerwca 2018r., co pokrywa się z terminem wprowadzenia taryf według nowych 
przepisów. Ze złożonego wniosku wynika, iż w tej sytuacji Przedsiębiorstwa zdecydowało się 
na wprowadzenie działań restrukturyzacyjnych przesuwając część zadań inwestycyjnych na II 
półrocze 2018r, co pozwoli utrzymać płynność finansową przy obowiązujących cenach za 
wodę i ścieki do momentu wprowadzenia nowej taryfy. Pozytywną opinię wniosku  
o przedłużenie Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres 
01.01.2018r. do 30.06.2018r. wyraziła w swej uchwale Nr 25/2017 z dnia 16 października 2017r. 



Do obowiązków Prezydenta należy sprawdzenie, czy taryfyzostały opracowane zgodnie 
z przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia 

Poniżej zestawienie cen taryfy na okres od 1.01.2018 do 30.06.2018r  

• dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych, woda  na cele gospodarstw  
domowychi instytucji, woda na cele ppoż. 2,77 zł netto i 2,99 zł brutto, 

• dla przemysłu 2,82 zł netto i 3,05 zł brutto, 
• dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 2,80 zł netto i 3,02 zł brutto, 

z tytułu odprowadzania 1 m3 ścieków dla wszystkich  grup  taryfowych jak niżej: 

• dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych,  6,55 zł netto i 7,07 zł brutto, 
• dla przemysłu 6,55 zł netto i 7,07 zł brutto, 

Proponowana cena łączna, za dostarczanie wody 1 m3 i odprowadzanie ścieków dla 
najliczniejszej grupy odbiorców wynosi: 9,32 zł/m3 netto i 10,07 zł/m3 brutto, 

a dla przemysłu wynosi: 9,37 zł/m3 netto i 10,12 zł/m3 brutto, 

Nie ulegają zmianie stawki opłat abonamentowychza wodę dla odbiorców indywidualnych  
i zbiorowych, i kształtują się następująco: 

• w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza  
głównego 8,35 zł netto i 9,02 zł brutto, 

• w rozliczeniach o wskazania wodomierza mierzącego  
ilość wody bezpowrotnie zużytej 5,23 zł netto i 5,65 zł brutto, 

• w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku 
 wielolokalowym 5,23 zł netto i 5,65 zł brutto, 

• w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących  
przeciętnych norm zużycia wody 5,84 zł netto i 6,31 zł brutto, 

Nie ulegają zmianie stawki opłat abonamentowych za odprowadzanie ścieków dla odbiorców 
indywidualnych i zbiorowych, i kształtują się następująco: 

w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody 
określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego 5,30 zł netto i 5,72 zł brutto, 

w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 8,02 zł netto i 8,66 zł brutto, 

w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami 
urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym 10,53 zł netto i 11,37 zł brutto, 

Nie wzrastają także stawki opłat za urządzenie przeciwpożarowe – jeden hydrant 
przeciwpożarowy oraz za przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzenia 
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ani stawki opłaty za przyłączenie do 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będącychw posiadaniu przedsiębiorstwa. Szczegóły 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 
1.01.2018r-30.06.2018r przedstawia załącznik do uchwały w formie tabeli. 

W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza , zgodnie z wnioskiem 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., uznając tym samym 
poprawności i zasadność przedstawionych przez Spółkę argumentów. 

         Prezydent 
      Miasta Kalisza 

   /…/ 
Grzegorz Sapiński 



na okres 01.01.2018r. - 30.06.2018r.

1. netto brutto

- dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych, woda  na cele gospodarstw domowych 
 i instytucji , woda na cele ppoż. 2,77 zł 2,99 zł

- dla przemysłu 2,82 zł 3,05 zł

- dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 2,80 zł 3,02 zł

2.

a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 8,35 zł 9,02 zł

b) w rozliczeniach o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej 5,23 zł 5,65 zł

c) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 5,23 zł 5,65 zł

d) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody 5,84 zł 6,31 zł

3. Stawka opłaty abonamentowej za urz ądzenie przeciwpo żarowe miesi ęcznie

- za jeden hydrant ppoż. 31,00 zł 33,48 zł

4.

- dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych 6,55 zł 7,07 zł

- dla przemysłu 6,55 zł 7,07 zł

5.

a) w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie 
zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego 5,30 zł 5,72 zł

b) w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 8,02 zł 8,66 zł

c) w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie ze 
wskazaniami urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym 10,53 zł 11,37 zł

6.

- za każde kolejne 10% powyżej dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczeń,
za każdy wskaźnik 0,10 zł 0,11 zł

- za przekroczenie o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu ,
za każdy stopień pH 4,00 zł 4,32 zł

7.

- za przyłącze wodociągowe 85,00 zł 91,80 zł

- za przyłącze kanalizacyjne 85,00 zł 91,80 zł

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Odprowadzanie ścieków cena za 1 m³

Stawki opłaty abonamentowej na odbiorc ę miesi ęcznie

Do cen netto i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości i terminie 
stosownie określonym odrębnymi przepisami.

Stawki opłaty za przekroczenie okre ślonych w umowie warunków 
wprowadzenia ścieków przemysłowych do urz ądzeń kanalizacyjnych w zł/m³

Stawki opłaty za przył ączenie do urz ądzeń wodoci ągowo - kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu przedsi ębiorstwa

Stawki opłaty abonamentowej na odbiorc ę miesi ęcznie

CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH
ZESTAWIENIE

Warunki stosowania cen i stawek opłat wynikają z zakresu świadczenia usług określonych w umowie z klientami 

Taryfa 
za zbiorowe zaopatrzenie w wod ę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dostarczanie wody cena za 1 m³



      Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
              /…/
      Andrzej Plichta


