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WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA TARYF
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą
o przedłużenie na okres od dnia 01.09.2012 r. do dnia 31.03.2013 r. taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lędziny (pozostawienie taryfy na dotychczasowym
poziomie tj. 7,31 zł netto/m3).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o. w Lędzinach prowadzi
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie Decyzji Burmistrza
Miasta Lędziny ZI-7050/42/2010 z dnia 09.02.2010 r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem
działalności przedsiębiorstwa jest m.in. dostarczanie wody pitnej tym mieszkańcom z którymi
zawarto umowy na jej dostarczanie.

W poprzednim roku obrachunkowym taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy (głównie
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dz. U. nr 127, poz. 886). Ceny
i stawki opłat zawarte w tych taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Lędziny.

W uzasadnieniu wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy, P.G.K. „PARTNER”
Sp. z o.o. informuje, że za pozostawieniem cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na
poziomie okresu 2011/2012 przemawiają następujące warunki ekonomiczne:

1. Koszty bezpośrednie utrzymania sieci wodociągowej w ostatnim roku
obrachunkowym (okres od maja 2011 roku do kwietnia 2012 r.) w porównaniu do
zakładanych we wniosku taryfowym na rok 2012/2013; wzrosły minimalnie, zaś
niektóre koszty np. usługi napraw bieżących - zmniejszono o 22%, a więc taryfa
obowiązująca dotychczas pokryje wzrost następujących kosztów w roku 2012/2013:



Wynagrodzenia - wzrost o stawki godzinowej dotychczasowych pracowników o
ok. 2,6%

 Opłaty za posadowienie sieci w pasie drogowym , podatek od nieruchomości oraz
amortyzacja – wzrost w porównaniu z  poprzednim rokiem taryfowym związany
z przejęciem na stan inwestycji wodociągowej w rejonie „Dom Nadziei”

 Zużycie materiałów i energii - wzrost o około 4% (inflacja), wzrost kosztów
ubezpieczania majątku o ok. 10%, wzrost innych kosztów rodzajowych średnio o
2%

 Usługi remontowe i naprawy – zgodne z wieloletnim planem rozwoju i
modernizacji sieci wodociągowej przedłożonej Burmistrzowi Miasta i Radzie
Miasta w dniu 31-05-2011.

2. Pozostałe koszty oraz marża zysku, odsetki i rezerwy na należności nieregularne
pozostaną bez zmian.

3. Założono iż nie zmieni się struktura odbiorców usług oraz nie wzrośnie w sposób
znaczny zapotrzebowanie na wodę; utrzymano na niezmienionym poziomie ilość
zakupionej wody.

4. Spółka złożyła w maju b.r. do WFOŚiGW w Katowicach wniosek o przyznanie
pożyczki na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie
osiedla Rotacyjnego i ośrodka MZOZ”. Zakłada się, że do końca b.r. rozpatrzony
zostanie wniosek aplikacyjny o pożyczkę i rozstrzygnięty przetarg na realizację w/w
inwestycji. Przedłużenie obwiązywania obecnej taryfy za wodę o siedem miesięcy
pozwoli na uzyskanie rzeczywistych danych o wartości planowanej inwestycji.

Kalkulacje zawarte we wniosku taryfowym na okres 01.09.2011 do 31.08.2012 pozwolą na
utrzymanie w okresie 01.09.2012 do 31.03.2013 zakresu i standardu usług zgodnie z
regulaminem zaopatrywania w wodę mieszkańców terenie Gminy Lędziny oraz
wymaganiami prawnymi, a także pozwolą na uzyskanie przychodów za świadczone usługi na
poziomie ponoszonych kosztów, a przez to uzyskanie płynności finansowej przez
przedsiębiorstwo w tym okresie.

W związku z powyższym wnioskujemy o pozostawienie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę na dotychczasowym poziomie.

Prezes Zarządu
PGK „PARTNER” Sp. z o.o.


