
Związek Komunalny Gmin
ds. WodociQgów i Kanalizacji PROTOKO' L

w Częstochowie
42·202 Częstochowo,ul.JasKrowska 14/20

tel. 034/377 3180
Z posiedzenia 76 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmi.,

ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 12 lutego 2010 roku

Obecni na posiedzeniu - wg załączonych list obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku - Konrad

Głębocki.

Ad.2

Przewodniczący obrad stwierdził zdolność Zgromadzenia Związku do podejmowania

uchwał.

Porządek obrad Zgromadzenia Związku:

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.

2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowanie uchwał.

3. Przyjęcie protokółu z 75 Zgromadzenia Związku w dniu 16. 12.2009 roku

4. Wybór komisji uchwał i wniosków.

5. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji

urządzeń zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. "EL SEN" S.A.

6. Uchwala w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Elektroenergetycznego

H.Cz. "ELSEN" S.A.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji

urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych dla PWiK O. Cz. S.A. na lata

2010- 2012.

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PWiK o. Cz. S.A.

9. Uchwala w sprawie zmiany uchwały nr 18/09 Zgromadzenia Związku z dnia

16.12.09 w sprawie planu finansowego Związku na rok 2010.

10. Sprawy różne, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.



Ad.3

Protokół z 75 Zgromadzenia Związku w dniu 16. 12. 2009r został jednogłośne

przyjęty.

Ad.4

Do komisji uchwał i wniosków zostali wybrani: Zbigniew Wawrzyniak, Jerzy Socha

i Krzysztof Ujma.

Ad.5

Spółka "EL SEN" S.A. złożyła do Związku wniosek o zatwierdzenie taryf na

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 18.03.

2010r do 17.03.2011r. Do wniosku dołączony został wieloletni plan rozwoju i

modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze działania

Spółki. Złożone dokumenty pod względem formalnym spełniają wymagania

określone w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków oraz w ministerialnym rozporządzeniu. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia

w wodę planowana jest renowacja studni w latach 2010, 2011, 2015,2017,2018 i

2019, przewidywane nakłady łącznie 165.000 zł, modernizacja stacji uzdatniania

wody pitnej w latach 2015 - 2018 nakłady łączne 60.000 zł, budowa i modernizacja

rurociągów wody pitnej w latach 2010 - 2019 łączne nakłady 485.000 zł.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków planowana jest budowa i

modernizacja sieci kanalizacyjnej w latach 2010 - 2017 na łączną kwotę 1.740.000 zł

oraz modernizacja końcowej oczyszczalni ścieków w latach 20 lOi 2016 - 2019 za

łączną kwotę 530.000 zł.

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i

modernizacji urządzeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków nie wniesiona uwag. Zgromadzenie Związku jednomyślnie

przyjęło uchwałę.

Ad 6.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązywać będzie taryfa

dwuczłonowa. Spółka "ELSEN" S.A. wyodrębniła dwie grupy odbiorców usług.

Grupa 1 obejmuje gospodarstwa domowe, przemysłowych i poza przemysłowych

odbiorców usług. Cena netto za lm3 dostarczonej wody wynosić będzie 2,41 zł/m3.

Miesięczna opłata abonamentowa wynosić będzie 7,82 zł/m-c/odbiorcę.



Grupa 2 obejmuje następujących odbiorców usług: lSD Huta Częstochowa Sp. z 0.0.

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z 0.0. , Guardian, Systemy Polimetryczne Barre

Thomas Poland Sp z 0.0 .. Cena netto za 1m3 dostarczonej wody wynosić będzie 1,99

zł/m3.

Miesięczna opłata abonamentowa w tej grupie wynosić będzie 10,23 zł/m-c/odbiorcę.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązywać będzie również taryfa

dwuczłonowa. Wszystkich odbiorców usług tj: gospodarstwa domowe,

przemysłowych i poza przemysłowych odbiorców usług zaliczono do jednej grupy.

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków wynosić będzie 1,15 zł/m3. Miesięczna

opłata abonamentowa wynosić będzie 9,84 zł/m-c/odbiorcę.

Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

w wodę izbiorowego odprowadzania ścieków dla Spółki "ELSEN" nie wniesiono

uwag. Uchwala został przyjęta jednomyślnie.

Ad 7.

Projekt planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

na lata 2010 - 2012 przewiduje:

W roku 2010 PWiK O. Cz. S.A. planuje przeznaczyć na inwestycje z środków

własnych pochodzących z amortyzacji ogółem 13.925.000 zł, w tym na inwestycje z

zakresu gospodarki wodociągowej - 7.395.000 zł, z zakresu gospodarki

kanalizacyjnej 2.380.000 zł oraz 4.150.000 zł na inne inwestycje w przedsiębiorstwie.

W roku 2011 planuje się przeznaczyć na inwestycje ogółem 14.434.230 zł, w tym

na inwestycje z zakresu gospodarki wodociągowej 8.924.115 zł, z zakresu gospodarki

kanalizacyjnej 2.160.115 zł oraz kwotę 3.350.000 zł na inne inwestycje w

przedsiębiorstwie.

W roku 2012 planuje się przeznaczyć na inwestycje kwotę 14.427.070 zł, w tym na

inwestycje z zakresu gospodarki wodociągowej 9.113.535 zł, gospodarki

kanalizacyjnej 1.963.535 zł oraz na inne inwestycje 3.350.000 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych przedsięwzięć w kolejnych latach przedstawiony

został w materiałach dostarczonych członkom Zgromadzenia.

Oprócz tego Przedsiębiorstwo realizuje corocznie rozbudowę sieci wodociągów w

poszczególnych gminach z środków pochodzących z wypracowanego zysku. Wykaz



zadań z zakresu rozbudowy wodociągów konstruowany jest zgodnie z regulaminem

rozbudowy sieci wodociągowej.

W dyskusji kilku członków Zgromadzenia poruszyło sprawy koordynacji

przebudowy odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, z planowanymi

inwestycjami z zakresu remontów nawierzchni ulic i budowy dróg. Zarząd Spółki

poinformował, że uzgodnienia z gminami w tym zakresie czynione są na bieżąco.

Pan dr K. Głębocki zachęcił Zarząd Spółki do wykorzystania dostępnych

środków z UE.

Do przedstawionego Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010 - 2012 nie wniesiono uwag.

W głosowaniu Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacj i urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych na lata 2010 - 2012 dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

O. Cz. S.A., przy jednym glosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych.

Ad 8.

Ceny i stawki zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów

dla prowadzenia podstawowej działalności przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie 9 gmin uczestników

Związku.

Taryfy zawierają:

1. cenę za 1m3 dostarczonej wody dla dwóch grup odbiorców usług;

2. stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę usług:

a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w dwóch cyklach

rozliczeniowych - miesięcznym i trzymiesięcznym,

b) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,

c) w rozliczeniach z osobą korzystającą z dodatkowego wodomierza

zainstalowanego

dla pomiaru wody bezpowrotnie zużytej,

d) cenę za 1m3 wody pobranej z hydrantów i zdrojów ulicznych na cele ppoż. i inne;

3. cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za

ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody



określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie

urządzenia pomiarowego w dwóch taryfowych grupach odbiorców usług

określonych wg kalkulacji odrębnej dla poszczególnych gmin,

4. stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych oraz

zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, dokonano

podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w

wodę ustalono dwie grupy taryfowe odbiorców usług. I Grupa obejmuje

gospodarstwa domowe oraz odbiorców usług wykorzystujących wodę na cele

socjalno-bytowe. II Grupa obejmuje pozostałych odbiorców usług. Wprowadzenie II

Grupy wynika ze zróżnicowania opłat za pobór wód. Za ilość wody pobranej z

hydrantów na cele ppoż. stosuje się cenę za 1m3 bez opłaty abonamentowej.

W zakresie odprowadzania ścieków wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców

usług: Grupa I - gospodarstwa domowe oraz podmioty odprowadzające ścieki

bytowe,

Grupa II - pozostali odbiorcy usług. Grupa ta obejmuje działalność usługową i

produkcyjną.

W zakresie odprowadzania ścieków obowiązują ceny dla taryfowych grup odbiorców

usług ustalone odrębnie dla każdej gminy.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców obowiązuje taryfa

dwuczłonowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w zł/m3 dostarczonej wody; na nowy okres taryfowy wynosić ona

będzie 2,98 zł/m3 netto dla I Grupy oraz 3,05 zł/m3 netto dla II Grupy odbiorców

usług;

- stawki opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę usług za okres rozliczeniowy,

niezależnie od ilości dostarczonej wody. Wprowadza się następujące stawki opłaty

abonamentowej:

1. stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności,

utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych na odbiorcę rozliczanego w cyklu

l-miesięcznym - wysokość stawki - 10,86 zł netto,

2. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w cyklu 3-miesięcznym - 20,40 zł netto,



3. stawka opłaty abonamentowej za jednostkę odczytu wodomierza i rozliczanie

należności na odbiorcę użytkującego lokal w budynku wielolokalowym, z którego

zarządcą Spółka zawarła umowę o odrębne rozliczanie usług wg zużycia wody

w lokalu - 6, l° zł netto,

4. stawka opłaty abonamentowej za jednostkę usługi odczytu wodomierza na

odbiorcę korzystającego z podlicznika, służącego do pomiaru ilości wody

bezpowrotnie zużytej, u odbiorców podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,

celem zmniejszenia ilości obciążenia za ścieki - 3,05 zł netto.

Wszystkie wodomierze (wg p-ktu 3 i 4), za wyjątkiem wodomierzy głównych,

instalowane są i utrzymywane staraniem i na koszt odbiorcy.

W rozliczeniach z gminami za wodę pobraną z hydrantów i zdrojów ulicznych -

2,98 zł/m3.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa

jednoczłonowa. Występuje natomiast zróżnicowanie cen dla dwóch taryfowych grup

odbiorców i poszczególnych gmin. Spółka "Wodociągi Częstochowskie"

przedstawia do zatwierdzenia następujące ceny netto za odprowadzone ścieki:

Częstochowa I Grupa - 4,24 zł/m3; II Grupa - 5,67 zł/m3

Konopiska I Grupa - 4,24 zł/m3; II Grupa - 5,67 zł/m3

Rędziny I Grupa - 3,88 zł/m3; II Grupa - 5,31 zł/m3

Blachownia I Grupa - 4,51 zł/m3; II Grupa - 5,94 zł/m3

Poczesna I Grupa - 4,24 zł/m3; II Grupa - 5,67 zł/m3

Mykanów I Grupa - 4,26 zł/m3; II Grupa - 5.69 zł/m3

Olsztyn I Grupa - 4,24 zł/m3; II Grupa - 5,67 zł/m3

Kłobuck I Grupa - 4,26 zł/m3; II Grupa - 5,69 zł/m3

Miedźno I Grupa - 3,88 zł/m3; II grupa - 5,31 zł/m3

Za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń

kanalizacyjnych obowiązują odpowiednie stawki opłaty podwyższonej w wysokości

uzależnionej od rodzaju przekroczonych wskaźników zanieczyszczeń. Dopuszczalny

skład i stan ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa

zawiera tabela zamieszczona w taryfach. Stawki te ustalono w oparciu o ekspertyzę

wykonaną przez Politechnikę Śląską.
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W kalkulacji cen i stawek uwzględnione zostały przewidywane wzrosty cen

energii, opłat, podatków, płac, wzrost kosztów oczyszczania ścieków w OŚ

"WARTA" i innych czynników mających wpływ na koszty działalności

przedsiębiorstwa.

W dyskusji p. Krzysztof Smela zwrócił uwagę na problem kosztów oczyszczania

ścieków, które są istotnym składnikiem ceny ścieków, w kontekście

zapowiedzianego przez OŚ "WARTA" dalszego ich wzrostu. W toku dyskusji

pojawiła się propozycja, że racjonalnym rozwiązaniem byłoby, aby gospodarka

wodno - ściekowa w Częstochowie prowadzona była przez jeden podmiot

gospodarczy. Cena ścieków z tego powodu byłaby niższa.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PWiK O. Cz. S.A.

głosowało 12 członków Zgromadzenia Związku. Jeden członek Zgromadzenia

wstrzymał się od głosu. Głosów przeciw nie było.

Ad 9.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

publicznych, nowelizacji uchwały nr 18/09 Zgromadzenia Związku z dnia

16.12.2009r w sprawie planu finansowego Związku na rok 2010 wymagają te

elementy w/w uchwały, które istotnie zmieniły przepisy ustawy w porównaniu do

dotychczas obowiązującej. Zgodnie z art.212 w związku z art.236 w/w ustawy

wydatki zostały podzielone na wydatki bieżące i majątkowe.

Uchwała dostosowuje plan finansowy związku do wymogów ustawy o finansach

publicznych obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/09 głosowali wszyscy

członkowie Zgromadzenia Związku obecni na posiedzeniu.

Ad 10.

Nie wniesiono spraw różnych jak również nie zgłoszono wolnych wniosków.

Adll.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku zakończył obrady.
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