
Uchwała Nr \X/2017 

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 

z dnia A., grudnia 2017 roku 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.01.2018 do 
31.12.2018 roku zatwierdzonych Uchwałą Nr 2/XIII/2016 Zgromadzenia WZWiK z dnia 
05 grudnia 2016 roku na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji 

Na podstawie art. 24 ust.9a w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy, (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 139, 1893 z 2016 r. poz. 1250 ze zm.) 
oraz § 10 pkt 8 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (Dz. Urzędowy 
Województwa Wałbrzyskiego z 1995 Nr 19 poz. 82 z póź.zm.) 
Zgromadzenie WZWiK uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Przedłuża się obowiązywarne dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku 
zatwierdzonych Uchwałą Nr 2/XII/2016 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji z dnia 05 grudnia 2016 roku. 

2. Taryfy obowiązują na obszarze Gmin wchodzących w skład Wałbrzyskiego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów 
1 Kanalizacji. 

§ 3 

Uchwałę ogłasza się przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Wałbrzyskiego 
Związku Wodociągów i Kanalizacji, Urzędach Gmin - członków Związku i tablicach ogłoszeń 
Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku. 

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 
Wałbrzysk iego Związku 

W o d o c i ą g ó w i bana l i zac j i 



Uzasadnienie 

Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie czasu dotychczasowej taryfy: 
Dotychczasowa taryfa zapewnia: 

> uzyskanie niezbędnych przychodów, 
> eliminowanie subsydiowania skrośnego, 
> motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody, 
> łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich 

dotyczących. 

Przedsiębiorstwo stosuje taryfę niejednolitą. Rozporządzenie dopuszcza możliwość 
stosowania różnych struktur taryfowych, w tym taryfy dwuczłonowej. Struktura taryfowa w 
przedsiębiorstwie polega na wprowadzeniu, oprócz istniejącej opłaty zmiennej, 
comiesięcznych opłat abonamentowych. 

Zgodnie z zaleceniami standardów regulacji ekonomicznych, dostępności usług oraz 
metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowym, taryfy wieloczłonowe w większym 
stopniu spełniają postulaty powyższych standardów niż taryfy jednoczłonowe. Decydują o tym 
również względy ekonomiczne - zastosowanie opłat abonamentowych zapewni większą 
stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oznacza to, że szczególnie w nowym roku 
taryfowym nawet jeżeli w przedsiębiorstwie nie wystąpi sprzedaż wody i nie będzie 
związanych z tym planowanych przychodów (ograniczenie spożycia w gospodarstwach 
domowych, zmniejszająca się liczba odbiorców przemysłowych), stałe przychody z tytułu 
miesięcznej opłaty abonamentowej zagwarantują ciągłą gotowość urządzeń wodociągowych 
do dostarczenia wody. 

Dodatkowo przedmiotem analizy były parametry w zakresie: 

• wielkości poboru wody, 
• ilości odprowadzanych ścieków, 
• liczby odbiorców, 
• kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń, 

Po dokonanej analizie kosztów i przychodów oraz analizie prognozy niskich podstawowych 
wskaźników makroekonomicznych publikowanych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 
2018 rok stwierdza się, że dotychczasowy obowiązujący poziom opłat taryfowych zapewni 
WZWiK zdolności produkcyjne posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
dostawę wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i jakości, zatem można przedstawić 
wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania cen i stawek opłat zawartych w dotychczasowej 
taryfie na okres jednego roku, tj. od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 


