UCHWAŁA NR XIX/142/20ió
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515, 1890) oraz art. 24 ust.l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy określone w § 1 obowiązują w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnfczący Rady

iggiorek-™^
\
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/142/2016
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 24 lutego 2016 r.
TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE

1. Rodzaje prowadzonej działalności
Podstawowym profilem prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie objętym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) zwaną dalej: „ustawą” - stanowi dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji przedsiębiorstwa.
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest w szczególności:
• prowadzenie usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków,
• eksploatacj a uj ęć wody,
• budowa i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
• dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na
terenie Gminy oraz kontrolowanie poprawności wykonawstwa robót w tym zakresie,
• kontrolowanie podłączeń wodno - kanalizacyjnych.
Dodatkowo Przedsiębiorstwo oprócz głównej działalności wskazanej powyżej prowadzi również działalność
w poniższym zakresie, a mianowicie :
1/ usługi oczyszczenia i zimowego utrzymania dróg
2/ usługi związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni
3/ usługi w zakresie usuwania awarii oraz remontów nieruchomości stanowiących własność Gminy
4/ inne usługi zgodnie z umową Spółki
Należy nadmienić, iż prowadzona przez Przedsiębiorstwo działalność realizuje zadania w zakresie użyteczności
publicznej na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Zdzieszowice i uwarunkowana została lokalnymi potrzebami
społeczności gminnej.
Przedsiębiorstwo działa na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice.

2. Rodzaj i struktura taryfy
Aktualnie wnioskowana kalkulacja cen i stawek opłat ustalona zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia - oparta
jest na kalkulacji wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest
konieczne do pokrycia zarówno kosztów bieżącej eksploatacji jak i utrzymania. Szczegóły kalkulacji
przedstawiono w tabeli C „Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów” oraz tabeli F „Kalkulacja cen i stawek
opłat za wodę i ścieki metodą alokacji prostej”.
Zgodnie z zapisami Ustawy, taryfy zostały opracowane w sposób zapewniający:
• uzyskanie niezbędnych przychodów,
• ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
• eliminowanie subsydiowania skrośnego,
• motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia
ścieków,
• łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.
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Uwzględniając powyższe dla:
• zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono taryfę niejednolitą wieloczłonową,
• zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono taryfę niejednolitą wieloczłonową.
Taryfa niejednolita wieloczłonowa w większym stopniu spełnia ww. postulaty niż taryfa jednolita
jednoczłonowa. Decydują o tym również względy ekonomiczne gdyż zastosowanie opłaty stałej zapewnia
większą stabilność funkcjonowania przedsiębiorstw. Należy przy tym pamiętać, że znaczna część kosztów
ogółem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, to koszty stałe. Oznacza to, że nawet jeżeli nie
występuje sprzedaż i nie ma związanych z tym przychodów (ograniczanie spożycia w gospodarstwach
domowych i wśród innych Odbiorców), Przedsiębiorstwo ponosi znaczne koszty związane z tym, że w każdej
chwili jest w stanie świadczyć swoje usługi tam gdzie obecne są jego urządzenia, stąd też przedmiotem
niniejszego wniosku są również stałe opłaty abonamentowe na jednego Odbiorcę ustalone za okres jednego
miesiąca. Uzasadnienie stosowania takiej opłaty znajduje się w dalszej części wniosku.
Przy rozliczeniach:
1/ za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita wieloczłonowa składająca się z:
• ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
• stałej lub stałych opłat abonamentowych, wyrażonych w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy.
2/ w rozliczeniach z Gminą za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny wyrażone
w złotych za m3 w wysokości ustalonej jak dla pozostałej grupy odbiorców.
3/ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa niejednolita wieloczłonowa
składająca się z:
• ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzanych ścieków.
• stałej lub stałych opłat abonamentowych, wyrażonych w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy.

3. Taryfowe grupy Odbiorców usług
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, zwanym dalej „rozporządzeniem”, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy Odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania,
w szczególności:
• wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach Odbiorców
usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,
• dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
• strukturę planowanej taryfy,
• spodziewaną poprawę jakości usług przy zastosowaniu nowej metody alokacji kosztów,
• stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
• wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.
Uwzględniając powyższe, taryfowe grupy odbiorców usług dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę
wyodrębnione zostały według:
❖

celu, na jaki przeznaczona została zakupiona woda pitna
W -l - gospodarstwa domowe - obejmującą Odbiorców zużywających wodę na potrzeby gospodarstw
domowych, np. odbiorcy indywidualni, Wspólnoty mieszkaniowe, Zarządcy budynków
wielolokalowych,
W-2 - pozostali odbiorcy - obejmującą Odbiorców zużywających wodę na inne potrzeby niż
gospodarstwo domowe, np. prowadzonej działalności gospodarczej.2
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Na podstawie taryfy W-2 (pozostali odbiorcy) stawką opłat za wodę rozliczana będzie także odrębnie Gmina
i inne upoważnione podmioty lub osoby, za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do
zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych
terenów zielonych, zgodnie z art. 22 ustawy i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady
pomiaru ilości i zasady rozliczeń.
❖ zakresu usług świadczonych dla poszczególnych grup odbiorców (dotyczy opłat
abonamentowych)
a - odbiorcy rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, (obejmuje gospodarstwa domowe, Właścicieli i Zarządców budynków wielolokalowych,
pozostałych odbiorców) na podstawie odczytu wodomierza głównego (stawka abonamentowa obejmuje
gotowość, odczyt i rozliczenie),
b - odbiorcy rozliczani tylko za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę (obejmuje gospodarstwa
domowe, Właścicieli i Zarządców budynków wielolokalowych, pozostałych odbiorców) na podstawie
odczytu wodomierza głównego (stawka abonamentowa obejmuje gotowość, odczyt i rozliczenie),
c - odbiorcy rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na podstawie umów zawartych z osobami korzystającymi z lokali w budynkach
wielolokalowych, (stawka abonamentowa obejmuje odczyt i rozliczenie),
d - odbiorcy rozliczani tylko za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie umów
zawartych z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych (stawka abonamentowa
obejmuje odczyt i rozliczenie),
e - odbiorcy rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.
❖

różnic w okresie rozliczenia za wodę (dotyczy opłat abonamentowych)
1 - odbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym cyklu rozliczeniowym,
2 - odbiorcy rozliczani w trzymiesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące grupy taryfowe Odbiorców usług:
❖

miejsca odebranych ścieków
S -l - gospodarstwa domowe - obejmującą Odbiorców odprowadzających ścieki bytowe z gospodarstw
domowych,
S-2 - pozostali odbiorcy - obejmującą Odbiorców odprowadzających ścieki inne niż te pochodzące
z gospodarstw domowych, np. z prowadzonej działalności gospodarczej.

❖

zakresu usług świadczonych dla poszczególnych grup odbiorców (dotyczy opłat
abonamentowych)
a - odbiorcy rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, (obejmuje gospodarstwa domowe, Właścicieli i Zarządców budynków wielolokalowych,
pozostałych odbiorców) na podstawie odczytu wodomierza głównego (stawka abonamentowa obejmuje
gotowość, odczyt i rozliczenie),
b - odbiorcy rozliczani tylko za usługę zbiorowego odbioru ścieków (obejmuje gospodarstwa domowe,
Właścicieli i Zarządców budynków wielolokalowych, pozostałych odbiorców) (stawka abonamentowa
obejmuje gotowość, odczyt i rozliczenie) - ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie
zainstalowanego i utrzymywanego przez Odbiorcę wskazania urządzenia pomiarowego,
c - odbiorcy rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na podstawie umów zawartych z osobami korzystającymi z lokali w budynkach
wielolokalowych na podstawie odczytu wodomierza głównego (stawka abonamentowa obejmuje
odczyt i rozliczenie),
d - odbiorcy rozliczani za odprowadzanie ścieków z uwzględnieniem wskazań wodomierza
dodatkowego (podlicznik) stawka abonamentowa obejmuje odczyt i rozliczenie,
e - odbiorcy rozliczani za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków w ilościach równych ilościom pobranej wody na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.3
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❖

różnic w okresie rozliczenia za odbiór ścieków (dotyczy opłat abonamentowych)
1 - odbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym cyklu rozliczeniowym
2 - odbiorcy rozliczani w trzymiesięcznym cyklu rozliczeniowym
3 - odbiorcy rozliczani dwa razy w roku (dotyczy podliczników)

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
Struktura taryfowa - dostawa wody
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita wieloczłonowa.
Dla grupy taryfowej W -l obowiązuje taryfa składająca się z :
• ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
• stawek opłat abonamentowych, niezależnych od ilości dostarczanej wody
Dla grupy taryfowej W-2 obowiązuje taryfa składająca się z :
• ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
• stawek opłat abonamentowych, niezależnych od ilości pobieranej wody
W związku z powyższym, Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. - wnioskuje o ustalenie
taryfy opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31
marca 2017 r. w następujący sposób (w złotych, netto):

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody (w złotych, netto):
Taryfa
obowiązująca

Wyszczególnienie
Taryfowa
Lpgrupa
Rodzaj cen i stawek opłat
odbiorców
usług
1
2
0
1
- cena wody (zł/m3)
W la ł
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wskaźnikowa1-*
W la2
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wskaźnikowa^
- cena wody (zł/m3)
W lb l
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wskaźnikowa^
W lb2
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wskaźnikowa1-*
- cena wody (zł/m3)
W ic
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wskaźnikowa^
- cena wody (zł/m )
W id
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wskaźnikował)

Taryfa nowa

Zmiana %
4/3

Wielkość cen i stawek opłat
3

4

5

4,48
10,50
4,48
4,48
14,14
4,48
4,48

4,48
5,50
4,48
4,48
7,50
4,48
4,48
9,00
4,48
4,48
11,00
4,48
4,48
4,50
4,48
4,48
8,00
4,48

0%
-48%

-

4,48
4,48
-

4,48
4,48
-

4,48
4,48

o

-

4,48

X

0%
-47%
X

0%
X
X

0%
X
X

0%
X
X

0%
X
X

4
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W ie

- cena wody (zł/m3)
4,48
4,48
0%
- stawka opłaty abonamentowej
5,50
X
- cena wskaźnikowal)
4,48
4,48
X
2
- cena wody (zł/m3)
W2al
4,48
4,48
0%
- stawka opłaty abonamentowej
10,50
5,50
-48%
- cena wskaźnikowa^
4,48
4,48
X
W2a2
- cena wody (zł/m3)
4,48
4,48
0%
- stawka opłaty abonamentowej
14,14
7,50
-47%
- cena wskaźnikowal)
4,48
4,48
X
W2bl
- cena wody (zł/m3)
4,48
4,48
0%
- stawka opłaty abonamentowej
9,00
X
- cena wskaźnikowa^
4,48
4,48
X
W2b2
- cena wody (zł/m3)
4,48
4,48
0%
- stawka opłaty abonamentowej
11,00
X
- cena wskaźnikowa1-*
4,48
4,48
X
W2c
- cena wody (zł/m3)
4,48
4,48
0%
- stawka opłaty abonamentowej
4,50
X
- cena wskaźnikowa1'
4,48
4,48
X
- cena wody (zł/m3)
W2d
4,48
4,48
0%
- stawka opłaty abonamentowej
8,00
X
- cena wskaźnikował)
4,48
4,48
X
- cena wody (zł/m3)
W2e
4,48
4,48
0%
- stawka opłaty abonamentowej
5,50
X
- cena wskaźnikowa^
4,48
4,48
X
~ - Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i
stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3.
-

-

-

Do stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków (w złotych, netto):
Wyszczególnienie

Taryfa
obowiązująca

Taryfowa
Lp.
grupa
Rodzaj cen i stawek opłat
odbiorców
usług
0
1
2
1
- cena wody (zł/m3)
S ia l
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wskaźnikowa^
- cena wody (zł/m3)
Sla2
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wskaźnikowa^
- cena wody (zł/m3)
S lb l
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wskaźnikowa^
- cena wody (zł/m3)
Slb2
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wskaźnikowa1-*

Taryfa nowa

Zmiana %
4/3

Wielkość cen i stawek opłat
3

4

5

7,98
10,50
7,98
7,98
14,14
7,98
7,98

7,98
5,50
7,98
7,98
7,50
7,98
7,98
5,00
7,98
7,98
7,00
7,98

0%
-48%
X
0%
-47%
X
0%
X
X
0%
X
X

-

7,98
7,98
-

7,98
5
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Sic

- cena wody (zł/m3)
7,98
7,98
0%
- stawka opłaty abonamentowej
4,50
X
- cena wskaźnikowa^
7,98
7,98
X
Sld
- cena wody (zł/m3)
7,98
7,98
0%
- stawka opłaty abonamentowej
9,00
X
- cena wskaźnikowa^
7,98
7,98
X
Sie
- cena wody (zł/m3)
7,98
7,98
0%
- stawka opłaty abonamentowej
5,50
X
- cena wskaźnikowa^
7,98
7,98
X
S2al
- cena wody (zł/m3)
7,98
7,98
0%
- stawka opłaty abonamentowej
10,50
5,50
-48%
- cena wskaźnikowa^
7,98
7,98
X
S2a2
- cena wody (zł/m3)
7,98
7,98
0%
- stawka opłaty abonamentowej
14,14
7,50
-47%
- cena wskaźnikował)
7,98
7,98
X
S2bl
- cena wody (zł/m3)
7,98
7,98
0%
- stawka opłaty abonamentowej
5,00
X
- cena wskaźnikowa^
7,98
7,98
X
S2b2
- cena wody (zł/m3)
7,98
7,98
0%
- stawka opłaty abonamentowej
7,00
X
- cena wskaźnikowa^
7,98
X
7,98
cena
wody
(zł/m3)
7,98
S2c
7,98
0%
- stawka opłaty abonamentowej
4,50
X
- cena wskaźnikowa1^
7,98
7,98
X
S2d
- cena wody (zł/m3)
7,98
7,98
0%
- stawka opłaty abonamentowej
9,00
X
- cena wskaźnikowa^
7,98
X
7,98
- cena wody (zł/m3)
Sie
7,98
7,98
0%
-stawka opłaty abonamentowej
X
5,50
- cena wskaźnikowa^
7,98
7,98
X
- Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i
stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3.
-

-

-

-

-

Do stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (w złotych, netto):
Lp.

Rodzaj stawki

Stawka opłaty

1

2

1.

Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
(zł)

56,65

:2.

Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych
(zł)

86,36

Do stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6

Id: B 17998E7-1EDA-4CEC-948A-33B186AO1561. Podpisany

Strona 6

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie
z przepisami ustawy i rozporządzenia, na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
Ilość dostarczonej wody, ustala się zgodnie ze wskazaniem wodomierza głównego, a w przypadku jego braku,
zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody zgodnie z rozporządzeniem.
Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie zainstalowanego i utrzymywanego przez Odbiorcę
wskazania urządzenia pomiarowego, a w razie jego braku na podstawie umowy, jako równą ilości pobranej
wody lub ilości określonej w umowie.
W budynkach wielolokalowych, w który Przedsiębiorstwo zawarło umowy z osobami korzystającymi z lokali
ilość dostarczonej wody/odprowadzonych ścieków ustala się w oparciu o wskazanie wodomierza
głównego/urządzenia pomiarowego, pomniejszone o sumę wskazań wodom ierzy/urządzeń pomiarowych
mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne w lokalach, w których zawarto umowy
indywidualne.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie
w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego
wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług na warunkach określonych przez Przedsiębiorstwo oraz
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Opłata abonamentowa jest stała i ustalona za każdy okres rozliczeniowy, także w przypadkach braku poboru
wody lub odprowadzania ścieków.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach
określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
Obowiązujący na terenie działania przedsiębiorstwa oraz umowa pomiędzy Odbiorcą i przedsiębiorstwem.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych
Gminy, dokonywane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie same zasady techniczne
i technologiczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych
i. wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe
i innych odbiorców. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców
usług.
Zróżnicowanie taryf dla poszczególnych grup Odbiorców (W-l, W-2) wynika jedynie z charakteru
przeznaczenia zużywanej wody przez Odbiorców należących do danej grupy taryfowej pozwalając na
identyfikację stosownej grupy docelowej, która może uzyskać finansowe wsparcie.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie same
zasady techniczne i technologiczne.
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Zróżnicowanie taryfy dla poszczególnych grup Odbiorców (S-l, S-2) wynika jedynie z charakteru
przeznaczenia odprowadzanych ścieków przez odbiorców należących do danej grupy taryfowej pozwalającej
na identyfikację stosownej grupy docelowej, która może uzyskać finansowe wsparcie.
W zakresie działalności dotyczącej dostaw wody i odbioru ścieków Przedsiębiorstwo ponosi koszty związane
z utrzymywaniem sieci, jej eksploatacją i budową a także utrzymywaniem urządzeń w gotowości, odczytami
wodomierzy i rozliczeniami. Koszty te Przedsiębiorstwo ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny
Odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę/odprowadzał ścieki czy też nie, a ponoszenie tych
kosztów wymuszone jest koniecznością utrzymywania w gotowości urządzeń, dokonywaniem odczytów
i rozliczeń, a także obowiązującymi przepisami.
Stawkę opłat abonamentowych zróżnicowano odpowiednio do ilości odczytów oraz zakresu świadczonych
usług.
6:2. Standardy jakości obsługi Odbiorców usług
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
Odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:
• Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
• umowach z poszczególnymi Odbiorcami usług na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
• przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w sprawie sposobu realizacji obowiązków
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.
Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno
kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania
ścieków. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody
oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania
ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.
Przedmiotem działalności wiodącej Przedsiębiorstwa jest w szczególności:
• produkcja i zakup wody i przesyłanie jej Odbiorcom,
• odprowadzanie ścieków,
.. • budowa i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
,., • dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na
terenie Gminy oraz kontrolowanie poprawności wykonawstwa robót w tym zakresie,
• kontrolowanie podłączeń wodno - kanalizacyjnych.
Dodatkowo Przedsiębiorstwo oprócz głównej działalności wskazanej powyżej prowadzi również działalność
w poniższym zakresie, a mianowicie:
•
usługi oczyszczenia i zimowego utrzymania dróg,
, •
usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni,
•
usługi w zakresie usuwania awarii oraz remontów nieruchomości stanowiących własność Gminy,
•
inne usługi zgodnie z umową Spółki.
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Należy nadmienić, iż prowadzona przez Przedsiębiorstwo działalność realizuje zadania w zakresie użyteczności
publicznej na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Zdzieszowice i uwarunkowana została lokalnymi
potrzebami społeczności gminnej.

2.

Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.

Celem Przedsiębiorstwa jest poprawa jakości usług, pozwalająca na niezwłoczne reagowanie i likwidację
zakłóceń procesów produkcyjnych, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.
Ponadto, Przedsiębiorstwo planuje realizację przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody, które będą
polegać na ograniczaniu strat wody w sieci poprzez:
• Remont i modernizację sieci wodociągowej,
• montaż hydrantów podziemnych (w celu ograniczenia nielegalnego poboru wody), wymianę
przestarzałej armatury na sieci wodociągowej,
• budowę niezbędnych odcinków sieci przekształcających rozgałęźny system rozprowadzania wody
w bardziej bezpieczny i wydajny system pierścieniowy,
• montaż zasuw w węzłach na sieci rozdzielczej (mniejsze obszary miasta wyłączane podczas awarii,
mniejsze ilości wody zużytej podczas awarii),
• wymianę uszkodzonych zasuw.
W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:
• Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
• umowach z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
• przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu
realizacji obowiązków Dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych, przepisach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.
Obowiązujące prawo umożliwia uwzględnienie w taryfie opłat abonamentowych (stałych), które obejmują
koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo niezależnie od tego, czy poszczególni Odbiorcy pobierają wodę
i odprowadzają ścieki, czy też nie. Jest to rozwiązanie sprawiedliwe dla wszystkich Odbiorców.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest bowiem do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do stałej
gotowości do świadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci konkretnie ponoszonych kosztów.
Utrzymanie tak skalkulowanej taryfy zagwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów
bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i sprawiedliwy rozkład tych kosztów.

3.

Spodziewana poprawa jakości usług przy zastosowaniu nowej metody alokacji kosztów.

Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną
w Przedsiębiorstwie pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności
i grupy taryfowe Odbiorców, a także na eliminację subsydiowania skrośnego.
Na kształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutują w zasadniczy sposób koszty ponoszone przez
Przedsiębiorstwo, a także realizowane inwestycje i modernizacje. Ważną pozycją w budżecie stanowią: opłaty
za zakupioną wodę pitną oraz za oczyszczanie ścieków, amortyzacja (rosnącą wraz z powstawaniem lub
przejęciem nowego majątku), wynagrodzenia z narzutami, podatek od nieruchomości (jw.), energia
elektryczna, opłaty za korzystanie ze środowiska a także konieczność spłaty pożyczek zaciągniętych na
realizację zadań inwestycyjnych - „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” oraz
„poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Januszkowice”. Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów na
poziomie umożliwiającym realizację niezbędnych zadań eksploatacyjnych, a także planowanych i koniecznych
w 2016r. inwestycji oraz modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, co w efekcie wpłynie na
poprawę jakości świadczonych usług.
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4.

Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.

Prognoza sprzedaży
W związku z zakończeniem inwestycji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowicebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” do prognozy sprzedaży przyjęto ilość
dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla poszczególnych grup taryfowych z roku obrachunkowego
2015, powiększoną o przewidywany wzrost ilości ścieków odprowadzanych na oczyszczalnie ścieków.
Koszty działalności
Wysokość opłat, ma na celu pełne pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa, ale
również urealnienie struktury opłat tak, aby pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania.
Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
uwzględniających realizację programu inwestycyjnego, oparta jest na:
• zestawie założeń makro i mikroekonomicznych,
• prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia,
i • prognozie zmiany kosztów wynikającej z eksploatacji nowych urządzeń wodociągowokanalizacyjnych.
Założenia te oraz prognozy zostały przedstawione poniżej.
Amortyzacja
Wartość amortyzacji wynika z planu amortyzacji środków trwałych na rok 2016. Amortyzacja jest wyższa
o wartość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej w miejscowości Januszkowice.
Wynagrodzenia z narzutami
Wartość ujęto w oparciu o plan na rok 2016.
Materiały
Wartość ujęto w oparciu o plan na rok 2016.
Energia
Wartość uj ęto w oparciu o wykonanie w roku 2015.
Oplata za korzystanie ze środowiska
Zaplanowano w oparciu o koszt poniesiony w poprzednim roku obrachunkowym powiększony o planowane
wydobycie wody. Spółka nie ponosi opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki ściekami
komunalnymi.
Podatki i opłaty
Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym powiększone o koszt wybudowanych sieci
w Januszkowicach
Usługi obce
Wartość ujęto w oparciu o plan na rok 2016.
Pozostałe koszty
Wartość ujęto w oparciu o plan na rok 2016.
Koszty wydziałowe
Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym.
Koszty ogólnozakładowe
Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym.
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Marża zysku
Ustalono 2 % marżę zysku dla działalności zaopatrzenia w wodę, która choć w części powinna pokryć stratę
jaką poniosła Spółka w latach ubiegłych. Nie ustalono marży zysku dla działalności odprowadzania ścieków.
Raty kapitałowe
Zaplanowano w oparciu o zapisy umowy pożyczki zaciągniętej na finansowanie inwestycji „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” oraz inwestycji „Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”
pomniejszone o wartość amortyzacji.
Poziom proponowanych opłat, a plany inwestycyjne przedsiębiorstwa.
W projekcjach finansowych dla Przedsiębiorstwa i w przewidywanych opłatach na najbliższy rok
uwzględnione zostały plany inwestycyjne finansowane ze środków gminy, środków własnych spółki.
Podstawą do realizacji inwestycji z opłat za dostawę wody i odprowadzania ścieków jest Wieloletni plan
modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2018. Obowiązek
jego sporządzenia wynika z przepisu art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. Waga tego planu polega na tym, że będzie miał on w przyszłości bezpośredni wpływ
na poziom cen i opłat za wodę i ścieki, stosowanych przez Przedsiębiorstwo. Zgodnie z ustawą, plan ten musi
być zgodny z kierunkami rozwoju Gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Plan ten określa:
1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyj nych,
2) przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

ii

Id: B 17998E7-1EDA-4CEC-948A-33B186A 01561. Podpisany

Strona 11

