Protokdl nr 212017
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 16 lutego 2017 r.

Posiedzenie Komisji odbylo siq w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00.
Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodniczqca Komisji Spraw Obywatelskich Agnieszka
Oktaba i poinformowala, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial 4 radnych (nieobecni radni:
Bozena Kalinowska i Krzysztof Bolikowski; lista obecno4ci- zalqcznik nr I), co stanowi
quorum, przy ktorym Komisja moze obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli rowniez
Sekretarz Tadeusz Kanownik, Dyrektor Miejsko- Gminnego Zakladu Wodociqgowego
(MGZW) Leszek Blachnio oraz Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obshgi Rady
Miejskiej (RMP) Rafal Karpinski (lista obecno4ci- zalqcznik nr 2).

Przewodniczqca Komkji Agnieszka Oktaba
Przedstawila nastepujqcy porqdek posiedzenia Komisji:
1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przedluzenia obowiqzywania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wode odbiorc6w zaopatrywanych z urqdzen wodociqgowych
bqdqcych w posiadaniu Miejsko-Gminnego Zakladu Wodociqgowego na terenie gminy
Miasto i Gmina Serock.
2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia wezwania do usuniecia
naruszenia prawa.
3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia stanowiska o poselskim projekcie
ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
4. Przyjecie protokolu z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 24 stycznia
20 17r.
5. Sprawy roine.
Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag. Porqdek
zostal przyjety bez uwag.
1.
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie przedluienia obowiqzywania taryf za zbiorowe
zaopatnenie w wodq odbiorcdw zaopatrywanych z urzqdzen wodociqgowych bqdqcych
w posiadaniu Miejsko- Gminnego Zakladu Wodociqgowego na terenie gminy Miasto
i Gmina Serock

Dyrektor MGZ W Leszek Blachnio
,,Przedkladam Paiistwu projekt uchwaly w sprawie przedluzenia obowiqzywania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodq. Art. 24 ust. 9a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu Sciek6w pomala, na wniosek przedsiebiorstwa wodociqgowego,
aby rada gminy przedlukyla czas obowiqzywania taryfy. Jeieli analiza ekonomiczna, finansowa
stwierdza, ke taryfa moie byk przedhzona, nie musi byk zmieniana cena wodq. W sklad taryfy
wchodzi cena za lm3 wody oraz oplata abonamentowa. Na dzien dzisiejszy cena wody wynosi
3,0521 brutto za m3 wody oraz oplata abonamentowa w wysoko6ci 42,12zl brutto na rok.
Poniewaz zaklad wodociqgowy jest jednorodnym zakladem wodociqgowym, ksztahujqc
w paidzierniku ubieglego roku plan finansowy robiliSmy analize finansowq, ekonomicznq
wskainikow, kt6re sq brane pod uwage przy ksztaltowaniu taryf, iloSC sprzedanej wody

i doszliSmy do wniosku, i e zachowujqc wszystkie parametry, kt6re sq, mozemy utrzymaC
obowipjqcq taryfq. Do przedluzenia taryf nie stosuje siq specyficznych tabel z kalkulacjq
i wyliczeniami, nie stosuje siq tez terrnin6w. Taryfa musi by6 przedluzona w okresie jej
obowiqzywania i w takim okresie podjqta uchwala rady, zeby przedsiqbiorstwo zdolalo jeszcze
poinformowaC odbiorc6w w Srodkach masowego przekazu czy w spos6b zwyczajowo przyjqty.
Caly czas trwa niewiadoma rzecz zwiqzana z prawem wodnym. Prawo wodne musi siq mieniC
w Polsce. Powinno wejiC w iycie od 1 stycznia 2017r. Polska dostala jeszcze kilka miesiqcy
na zmianq prawa wodnego. Zmieni ono zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodq. Wprowadzi
nowe oplaty. Poki nie ma nowych przepisbw, wiqkszoSC przedsiqbiorstw wodociqgowych
podejmuje uchwdy o przedluieniu taryf. Nie proponujemy przedluienia taryfy na rok, bo
maksymalny termin przedleenia taryfa to rok, tylko proponujemy przedluienie taryfy do
konca 2017r., tak aby wyr6wnaC pewien proces planowania i wchodzenia w zycie pewnych
oplat od 1 stycnia roku nastqpnego.
Pozwolilem sobie zrobiC kr6tkq prezentacjq odnoSnie ceny wody (zalqcnik nr 3). Cena wody
w gminie Serock wynosi 3,05zl/ m3 i jest to najniisza cena wody w powiecie legionowskim.
~redniacena wody w wojewbdztwie mazowieckim wynosi 3,72zl/m3 brutto.
Oplata abonamentowa moze stanowiC maksymalnie 15% koszt6w zwiqzanych bezpoirednio
z zadaniem uzdatniania wody bqdi z odprowadzaniem i oczyszczaniem Sciekow.
Przedsiqbiorstwa wodociqgowe ksztahjq cenq oplaty abonamentowej w maksymalnej
wysokodci.
Na wykresach shpkowych zebrane zostaly dane z najblikszych miejscowoSci gminy Serock.
W por6wnaniu z innymi miejscowoSciami, cena wody w gminie Serock nalezy do najnizszych.
Nizsze sq tylko ceny wody w Pomiech6wku- 2,84zym3, P u h s k - 2,93zl/m3 oraz Nasielsk2,48z1/m3.
Baza danych, kt6ra posluiyla do wyliczen zawartych w prezentacji, po czqSci zostala zebrana
przez Izbq Gospodarcq ,,Wodociqgi Polskie".
Radny Jdzef Lutomirski
,,Gratuluje Panu Dyrektorowi, Be postaral siq, aby utrzymaC strukturq koszt6w na
niezmienionym poziomie, co za tyrn idzie, pozostawik taryfq na niezmienionym poziomie. Na
pewno jest to dobra wiadomoSC.
Chcialbym zapytaC jakie sq aktualnie koszty korzystania ze Srodowiska? Jak bqdq ksztaitowaly
siq koszty po zmianie prawa wodnego, czy jest przewidywany wzrost? Jak wplynie to na cenq
im3 W O ~ Y ?
W uzasadnieniu poinforrnowd Pan Dyrektor, i e 500.000~1zostdo wygospodarowane przez
zaklad na modernizacjq sieci wodociqgowej. Jakie bqdq wykonywane prace?
W miejscowoSci Karolino na ostatnim spotkaniu m i e s z k ~ c yzglosili problem z niskim
ciinieniem wody w czqSci miejscowoSci. Czy problem zostal rozwiqzany czy tei w najblizszym
czasie w ramach prowadzonych inwestycji bqdzie rozwiqzany?"
Dyrektor MGZW Leszek Blachnio
,,JeSli chodzi o oplaty za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska, za rok 2016 wniesiemy na
rachunek marszalka ponad 101.000zl za caly rok. Jest to oplata za uszczerbek, jaki Srodowisko
z tym, i e wydobywa siq zas6b naturalny.
ponosi w zwiNajnowszy projekt prawa wodnego zaklada, Be nie bqdzie oplat za gospodarcze korzystanie ze
Srodowiska. Wchodzi natomiast oplata za uslugq wodnq Jest to oplata dwuczlonowa: po
pierwsze iebym m6gl dzialaC, muszq mieC pozwolenie wodnoprawne. Na dzien dzisiejszy
pozwolenie wodnoprawne wydaje starosta, po zmianie bqdzie je wydawdo Gospodarstwo
Wody Polskie, kt6re ta ustawa powda. Bqdzie tam oplata stda od wydanego pozwolenia
wodnoprawnego. Druga to oplata zmienna za pob6r wody i bqdzie naliczana od faktycznie

