
PRZEDSIESiORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH

W LIPNIE t
SPÓt.KA V. OGRANICZONA OOPOWIKDZIALNOŚCIĄ
ul. K. W yszyńsk iego  47. 87-600  L IP N O  
N IP: 4 6 6 0 3 7 5 3 7 5 , R egon : 3 4 0 4 4 3 1 3 9  
Kapitał zakładowy snółki: 29 853 900: nr KRS 0000310250

Lipno. 16.02.2015

L. Dz. PUK/38/W/2015

t

Burmistrz 

Miasta Lipna

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE 

TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. przedkłada wniosek o 

zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Miasta Lipna na okres od dnia 01.05.2015 do dnia 30.04.2016.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków( Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. 

zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla 

prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miasta Lipna.
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Uzasadnienie wniosku taryfowego.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. prowadzi na podstawie Decyzji Burmistrza 

Miasta Lipna WGKRGOŚ 7050-3/2008*działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lipna.

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz 

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Zobowiązany jest również do zapewnienia ciągłości dostaw 

wody o odpowiedniej jakości oraz odprowadzanie ścieków mając na uwadze ochronę interesów 

odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska.

Ceny ustalono na podstawie ewidencji księgowej kosztów roku obrachunkowego poprzedzającego 

wprowadzenie nowej taryfy tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Przedsiębiorstwo stosuje taryfę wieloczłonową zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 dostarczonej 

wody oraz do lm3 odprowadzanych ścieków oraz stawkę opłaty abonamentowej w odniesieniu do 

usługi dostarczania wody oraz do usługi odprowadzania ścieków.

Planowane roczne zużycie wody i planowaną roczną ilość odprowadzanych ścieków przyjęto na 

podstawie średniej ilości z ostatnich lat.

Planowana wysokość cen, którą przedstawiamy poniżej ma na celu ustalenie niezbędnych 

przychodów, tak aby pokrywały poniesione koszty.

W taryfie założono wzrost ceny za dostarczoną wodę.

Stawka opłaty abonamentowej pozostawiona została na niezmienionym poziomie.

1 .Cena za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców wynosi -  2,80 zł/m3 netto 

( 3,02 zł/m3 brutto)- wzrost o 22%.

2. Stawka opłaty abonamentowej dotyczącej usługi dostarczania wody-3,70.zł/miesiąc netto 

(4,00 zł/miesiąc/ brutto).

3. Cena za odebrane ścieki od gospodarstw domowych i poza przemysłowych odbiorców usług wynosi 

3,09 zł/m3 netto ( 3,33 zł/m3 brutto).

4. Cena za odebrane ścieki od przemysłowych odbiorców usług wynosi 4,1 lzł/m3 netto ( 4,43 zł/m3 

brutto).

5. Stawka opłaty abonamentowej dotyczącej usługi odprowadzania ścieków- 3,70.zł/miesiąc netto 

(4,00 zł/miesiąc brutto).

Ponadto w taryfie uwzględniono stawki opłat oraz sposób ich naliczania za przekroczenie warunków 

wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez nasze 

Przedsiębiorstwo.

Nowa taryfa w roku jej obowiązywania gwarantuje uzyskanie przychodów, które pokryją niezbędne 

wydatki na eksploatację i konserwacje urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.


