UCHWAŁA NR XXI.146.2016
RADY GMINY W WILKOWIE
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250) Rada
Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie,
przedłuża się na okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, czas obowiązywania
dotychczasowych taryf zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy w Wilkowie Nr X.74.2015 z dnia 26 listopada
2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Ostrowski
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Załącznik do uchwały Nr XXI.146.2016
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 17 listopada 2016 r.
Uzasadnienie wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków
Stosownie do art. 24 ust. 9b ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.), Spółka EKOWOD zamieszcza wymagane informacje tj:
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia
Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Opola , VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Plebiscytowa 3 A, numer KRS 0000033145.
Obszarem działania Spółki jest teren Gminy Namysłów, Gminy Wilków, Gminy Domaszowice, Gminy
Świerczów i Gminy Pokój. Siedzibą Spółki jest miasto Namysłów.
Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki stanowią usługi:
1) dostawy wody i oczyszczania ścieków
2) komunalne związane z wywozem odpadów stałych, oczyszczaniem ulic i placów oraz selektywną zbiórką
odpadów.
W ramach usługi dostawy wody i oczyszczania ścieków Spółka wykonuje następujące czynności:
- bieżące i stałe dostarczanie wody do jej odbiorców,
- odbiór ścieków od odbiorców wody oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków,
- utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i innych urządzeń służących
zaopatrzeniu w wodę oraz usuwaniu i oczyszczaniu ścieków,
- dysponowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi eksploatowanymi na potrzeby sieci wodociągowej,
zgodnie z pozwoleniami wodno – prawnymi,
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych służących ochronie wód przed
zanieczyszczeniem,
- utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej,
- prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów wody w całym procesie technologicznym w celu
utrzymania odpowiednich parametrów ich oczyszczania,
- prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją sieci wodociągowo kanalizacyjnej,
dostarczaniem wody oraz przyjmowaniem ścieków, w szczególności w zakresie wykonywania podłączeń
do sieci, zakładania, napraw i legalizacji wodomierzy oraz innych urządzeń wodociągowokanalizacyjnych.
Spółka na terenie Powiatu Namysłów eksploatuje 6 stacji uzdatniania wody. W gminie Namysłów
znajdują się dwie stacje uzdatniania wody tj.: SUW Jana Pawła oraz SUW Objazda, gdzie woda podziemna
ujmowana jest z 10 studni głębinowych. Na terenie gminy Wilków Spółka eksploatuje 3 studnie głębinowe
położone przy automatycznej kontenerowej stacji uzdatniania wody w Jakubowicach oraz strefową pompownię
wody w Pągowie, gdzie zamontowany jest hydrofor współpracujący ze zbiornikiem wyrównawczym. Na
terenie gminy Domaszowice woda ujmowana jest z 2 studni głębinowych i uzdatniana w automatycznej
kontenerowej stacji uzdatniania wody w Woskowicach Górnych. W gminie Domaszowice w miejscowości
Strzelce znajduje się również strefowa pompownia wody, gdzie zamontowany jest hydrofor współpracujący ze
zbiornikiem wyrównawczym. Gmina Świerczów jest zaopatrywana w wodę pitną z jednej stacji uzdatniania
wody położonej w Świerczowie. Na stacji znajdują się 2 studnie głębinowe. Na terenie gminy Pokój woda do
mieszkańców dostarczana jest z automatycznej kontenerowej stacji uzdatniania wody w Siedlicach, gdzie wodę
wydobywa się z dwóch studni głębinowych.
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EKOWOD jest właścicielem sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Namysłów oraz gminy
Wilków, Domaszowice, Świerczów i Pokój dostarczając wodę pitną mieszkańcom. Prowadzi na bieżąco
modernizację sieci i przyłączy wodociągowych w celu ich usprawnienia i zwiększenia efektywności działania.
Pozwala to również na zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej, a co za tym idzie obniżenie kosztów jej
eksploatacji.
Planowany zakres działalności Spółki obejmuje rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnych
zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
między innymi uzbrojenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Ma to na celu
zapewnienie dostępu do wody wszystkim mieszkańcom gminy Namysłów, Wilków, Świerczów, Domaszowice
i Pokój, jak również zapewnienie odpowiedniej jej jakości.
Spółka jest również odpowiedzialna za eksploatację sieci kanalizacji w Namysłowie oraz wsiach:
Kamienna, Józefów, Michalice, Objazda, Kowalowice, Smogorzów, Jakubowice, Idzikowice, Smarchowice
Małe, Krzyków, Smarchowice Wielkie, Smarchowice Nowe, Rychnów, Łączany, Ziemiełowice, Jastrzębie,
Gręboszów, Biestrzykowice, Świerczów i w Pokoju.
W obszarze działalności kanalizacji Spółki znajduje się także oczyszczanie ścieków, co jest dokonywane
w oczyszczalniach ścieków w Namysłowie i Pokoju.
EKOWOD prowadzi również eksploatację sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do
oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Namysłów. Zakład zajmuje się zarówno
remontami sieci kanalizacji deszczowej, jaki modernizacją w celu rozdzielenia systemu ogólnospławnego
kanalizacji deszczowej. Zadania te ujęte są w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych Spółki.
Spółka EKOWOD od lat inwestuje w przedsięwzięcia o charakterze rozwojowo – modernizacyjnym
zwiększając zakres i jakość usług wodno – kanalizacyjnych. Działalność inwestycyjna ukierunkowana jest na
pozyskiwanie nowych odbiorców oraz utrzymanie na wysokim poziomie świadczonych usług. Odpowiedzialna
jest za sprawne funkcjonowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz jej modernizację. Niezbędne są więc
ciągłe inwestycje, mające na celu zarówno zwiększenie efektywności oraz poprawę jakości wykonywanych
usług, jak również wdrażanie nowych przedsięwzięć.
2. Informacje dotyczące warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania
dotychczasowych taryf.
Art.24. ust. 9a-9c ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
umożliwia przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf nie dłużej niż o jeden rok.
Na terenie Gminy Wilków obowiązuje taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Nr X.74.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. na
okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. i utraci moc z dniem 31 grudnia 2016 r.
Podstawą ustalania taryf na kolejny rok obowiązywania zgodnie z § 7 ust.1 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r 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 z poźn. zm.) są planowane koszty na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym
poprzedzającym rok, w którym wprowadzona jest taryfa. Przy planowaniu uwzględnia się również planowane
zmiany tych kosztów w roku obowiązywania taryf, zmiany warunków ekonomicznych wpływających na
poziom kosztów oraz wielkość usług.
Zakłada się, że działalność w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przy zachowaniu obecnych
cen w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku nie przyniesie strat. Stwierdzono na
podstawie analizy niezbędnych przychodów prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, że sytuacja ekonomiczna Spółki pozwoli na osiągnięcie
pozytywnych wyników działalności w okresie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf.
Przewidywane osiągnięcie pozytywnych wyników finansowych oraz wygenerowanie dodatniego wyniku
finansowego uzasadnia wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf.
Spółka EKOWOD podjęła decyzję o przedłużeniu czasu obowiązywania cen i stawek opłat taryfowych,
uwzględniając również lokalne uwarunkowania, sposób korzystania z urządzeń w zakresie zbiorowego
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zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zmiany warunków ekonomicznych,
zachowując należytą staranność zmierzającą do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów.
W czasie przedłużenia obowiązujących taryf nie przewiduje się radykalnej zmiany warunków
ekonomicznych mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki. Obowiązujące taryfy zapewnią
przychody, które pokryją koszty eksploatacji, konserwacji i remontów oraz nie będą miały wpływu na zmianę
kondycji finansowej Spółki.
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