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Śremskie Wodociągi złożyły w 

Urzędzie Miejskim wniosek o 

przedłużenie obowiązujących taryf  do 

końca roku i jeśli zostanie on przyjęty, 

to przez dwa lata usługi Spółki 

kupować  będziemy w niezmienionej 

cenie.  

Ceny mediów zawsze budzą 

kontrowersje; dla odbiorców zawsze 

są za wysokie. Co składa się na cenę 

wody i ścieków,  jak się ją ustala, kto ją 

zatwierdza? Wyjaśnimy tu czytelnikowi 

te kwestie.  

Kalkulowanie taryf wbrew pozorom nie 

jest proste. Zasady postępowania 

zawarto w ustawie o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków oraz 

właściwym Rozporządzeniu Ministra 

Budownictwa, które precyzują 

najdrobniejsze szczegóły tej operacji, 

nie pozostawiając  wodociągowej 

spółce pola na dowolność i nie dając  

możliwości własnych interpretacji. Akty 

te przede wszystkim przedstawiają  

katalog kosztów, które można 

uwzględniać w cenie usług 

świadczonych przez spółkę, ustalają 

roczny okres obowiązywania taryf a 

także procedury ich zatwierdzania.  

Wnioski o uchwalenie nowej taryfy 

muszą być złożone na ręce Burmistrza 

na 70 dni przed planowaną datą jej 

wprowadzenia a zatem prace nad tym 

tematem w śremskiej Spółce, gdzie 

okresem obowiązywania taryfy jest rok 

kalendarzowy, zaczynają się zawsze 

już pod koniec sierpnia. W pierwszej 

kolejności ustalane są realne poziomy 

wolumenów sprzedaży wody i 

odbieranych ścieków, opłat 

abonamentowych oraz  opłat za 

przyłączenie odbiorców do urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych,  

jakie Spółka  jest w stanie uzyskać w 

roku obowiązywania przyszłej taryfy. 

Dalej następuje ustalanie i planowanie 

poziomu kosztów, które są konieczne 

dla zrealizowania ustalonej wcześniej 

sprzedaży ilościowej, w tym kosztów 

amortyzacji, eksploatacji i utrzymania  

urządzeń, remontów, awarii, opłat 

środowiskowych, podatków, kosztów 

kredytów inwestycyjnych itp. 

Warto tu zauważyć, że znaczna część 

kosztów, które Spółka ponosi i które 

uwzględnia w cenie produktów, są  od 

niej niezależne. Te o największych 

wartościach prezentuje tabela, z której  

wynika że 60% ceny, tj. 5,90 zł/m³ w 

kwocie 9,83 zł/m³ (to cena brutto 

łącznie wody i ścieków) generują 

koszty, na które Spółka nie ma 

wpływu. Są to amortyzacja i podatki 

lokalne, będące pochodną 

zrealizowanych inwestycji, opłaty 

środowiskowe i energia będące 

pochodną ilości sprzedawanej wody i 

oczyszczanych ścieków  a także 

ukształtowanie terenu w 

skanalizowanym obszarze (114 

przepompowni ścieków) i ustawowa 

(prawo o miarach) wymiana 

wodomierzy (co 5 lat). Koszty te w 

roku 2014 wyniosły ponad 8,5 mln zł. 

Przychody niezbędne dla pokrycia 

ustalonych kosztów i zaplanowane 

wolumeny sprzedaży  wyznaczają 

ceny jednostkowe dla poszczególnych 

produktów Spółki, które określa 

wnioskowana taryfa. 

 Ustaleń tych dokonuje się odrębnie 

dla wody i odrębnie dla ścieków, 

eliminując  tzw. finansowanie skrośne 

tych produktów, co oznacza że koszty 

odpowiednio wody i ścieków mogą być 

finansowane wyłącznie przez 

przychody uzyskane z ich sprzedaży. 

Tak opracowany wniosek taryfowy 

składany jest na ręce Burmistrza, który 

zgodnie z procedurami ustawy o 

samorządzie gminnym, dokonuje: 

 sprawdzenia, czy taryfy i plan zostały 

opracowane zgodnie z przepisami 

ustawy oraz weryfikuje koszty pod 

względem celowości ich ponoszenia, 

 przygotowania projektu uchwały rady 

miejskiej w sprawie przyjęcia taryfy. 

Zweryfikowany pozytywnie wniosek 

kierowany jest przez Burmistrza do 

Rady Miejskiej, która w terminie 45 dni 

od daty jego złożenia winna podjąć 

uchwałę o zatwierdzeniu taryf, albo o 

odmowie ich  zatwierdzenia, jeżeli 

zostały sporządzone niezgodnie z 

przepisami, gdyż tylko w takim 

przypadku rada może odmówić ich 

zatwierdzenia.  

Droga woda ! drogie ścieki ! 

Oczywiście mogłyby być te produkty 

tańsze, np. gdyby nie było kosztów 

amortyzacji, to łącznie aż  o 2,38 zł/m³. 

Bez niej nie byłoby jednak sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych, nie 

byłoby w ciągłej dostępności zdatnej 

do picia wody, nie byłoby 

oczyszczania ścieków. Takiej wizji 

byśmy jednak chyba nie akceptowali. 

Warto tu wspomnieć, że nasza gmina 

zwodociągowana jest już prawie w 

100% a skanalizowania w ponad 97%. 

Liczby te dowodzą ogromnych 

kosztów jakie już poniosły Śremskie 

Wodociągi, dowodzą końca procesu 

inwestowania w sieci dystrybucyjne. 

Dają zatem perspektywę stabilizacji 

cen, których poziomy w kraju i w 

Wielkopolsce, prezentowane w 

poniższej tabeli, wskazują bardzo 

dobre miejsce Śremu w tym rankingu.  

Jak widać, ceny wody i ścieków to nie 

dowolność spółki wodociągowej, ale 

wielkości ustalane zgodnie z prawem, 

weryfikowane przez kompetentne 

służby i zatwierdzane przez społeczne 

organy a to gwarancja, że są 

prawidłowe.  

Cena wody i ścieków do grudnia bez zmian 
Składniki ceny niezależne od Spółki 

 

Poziom ceny w Gminie Śrem w stosunku do cen w kraju oraz w województwie 
Wielkopolskim 

Pozostałe koszty to: koszt zakupu wodomierzy, remontów, czyszczenia sieci, koszty ustanowienia 
służebności przesyłu, przeglądy i czynsze 

 

Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem

1 Cena maksymalna 5,39 11,34 16,73 29,70 39,00 68,70

2 Cena średnia 3,51 6,3 9,81 4,02 6,95 10,97

3 Cena minimalna 2,27 3,27 6,59 1,87 1,30 4,69

Lp.

Ceny brutto

Wyszczególnienie Gmina Śrem Woj. Wielkopolskie Polska

3,46 6,37 9,83

[%] [zł] [%] [zł] [%] [zł]

1 Amortyzacja 19,74% 0,63 29,69% 1,75 26,15% 2,38

2 Energia 9,70% 0,31 4,45% 0,26 6,26% 0,57

3 Wywóz osadów ściekowych 0,00% 0,00 1,44% 0,08 0,88% 0,08

4 Podatki lokalne i opłaty środowiskowe 14,82% 0,47 18,92% 1,12 17,47% 1,59

5 Pozostałe składniki w tym: 6,87% 0,22 5,59% 0,33 6,04% 0,55

• wymiana wodomierzy 3,47% 0,11 0,00% 0,00 1,21% 0,11

•
uprawnienia pracownicze do wykonywania 

specjalistycznych prac (wymagane prawem)
0,51% 0,02 0,29% 0,02 0,40% 0,04

6 Podatek VAT 8,00% 0,26 8,00% 0,47 8,00% 0,73

54,69% 1,89 63,07% 4,02 59,99% 5,90Razem składniki w cenie brutto - 9,83

Składnik ceny

2014

Woda Ścieki RazemLp.


