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Pani
Monika Wąsik-Kudla 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

W załączeniu przedkładam projekty uch w ał:

1) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych .Przedłożony projekt planu spełnia warunki określone w art.21 ust.3 ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / tekst jednolity z 2006 r. Nr 
123, poz. poz.858 z późniejszymi zmianami /
2) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice co jest 
zgodne z art.24 ust.9 a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków / tekst jednolity z 2006 r. Nr 123, poz. poz.858 z późniejszymi zmianami /

celem przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
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UCHWAŁA N R .....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOW ICACH  

z d n ia .....................2013 roku

w sprawie uchwalenia W ieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o .o. 
w Zdzieszowicach na lata 2014 -  2018.

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/ Dz. U. z 2013. poz. 594 / w związku z art.21 ust. 5 ustawy 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 2007 r. Nr 147, poz, 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. N r 47, poz.278 i Nr 238, poz. 1578, 
z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513/ uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu W odociągów i Kanalizacji Spółka z o. o . 

w Zdzieszowicach, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.



„ Wodociągi i Kanalizacja ” Sp. z o. o.
z siedzibą w Zdzieszowicach
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

Biuro Obsługi Klienta: 77 - 544 59 41 (w dni robocze od 7.00 do 15.00)
Pogotowie wodociągowe: 632 327 425 (dostępny przez całą dobę)

Zdzieszowice, 31 maja 2013r.

L.dz. J ' U / KW/2013

Sz.P

Dieter Przewdzing 

Burmistrz Zdzieszowic

-------------- --— —— - ------“"“Nr;

W niosek

o zatwierdzenie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka

z o.o

na lata 2014 -2018

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach 
S E K R E T A R I A T

WPŁYNĘŁO

Nr w rej. 
ilość zał..

3 1 - 05-  201

Podpis

W oparciu o art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2011 Nr 72 poz. 72 z 

późn. zm.) Zarząd Spółki „Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w  Zdzieszowicach 

zwraca się z wnioskiem o zatwierdzenie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z

o.o na lata 2014 -2018 roku.

Uzasadnienie

Obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych nakłada na Spółkę Ustawa 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 póz. zm.). Jest on podstawą działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa 

oraz elementem kształtowania taryf. Dotychczasowy „Wieloletni plan rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009 -  2013” 

przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XXXVIII/266/09 z dnia 30 

czerwca 2009 roku obejmuje przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane do realizacji 

WiK - Sp. z o.o., w  dziedzinie „urządzeń”, wodociągowych i „urządzeń” kanalizacyjnych,

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice tel.: 077-544 96 53, fax: 077-544 96 54 http://wik.zdzieszowice.pl
wik@zdzieszowice.pl

NIP: 1990066693 REGON: 160156583 KRS: 0000293893 Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 26 378 000 zł

http://wik.zdzieszowice.pl
mailto:wik@zdzieszowice.pl


zdefiniowanych w ww. ustawie na okres od 2009 roku do 2013 roku. Motywując wniosek 

o zatwierdzenie nowego planu, zdaniem Spółki aktualny plan, o którym mowa w art. 24 

ust. 3 w/w ustawy, oznacza plan obejmujący rok objęty okresem obowiązywania taryfy. 

Zatem jeśli dotychczasowy plan został uchwalony na okres od 2009 do 2013 roku, bez 

uchwalenia nowego planu, niemożliwym będzie dokonanie w sposób prawidłowy ustalenia 

zgodności taryf z przepisami prawa w sytuacji, gdy obecny obowiązuje do końca roku 

2013 tj. przez krótki okres ich obowiązywania. Wskazać należy także, iż w  myśl art. 20 

ust. 2 ustawa nakazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu opracowanie 

kalkulacji taryfy na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na 

poszczególne taryfowe grupy odbiorców. Wyznacznikiem natomiast niezbędnych 

przychodów są między innymi koszty wynikające z inwestycji modemizacyjno- 

rozwojowych i ochrony środowiska, ustalone na podstawie wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w  roku obrachunkowym 

poprzedzającym rok w którym wprowadzona jest taryfa z uwzględnieniem zmian 

wynikaj ących z planu w roku obowiązywania nowych taryf.

Załącznik: 1 egzemplarz „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o na lata 2014 -2018

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak  na wstępie.

Z poważaniem

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice tel.: 077-544 96 53, fax: 077-544 96 54 http://wik.zdzieszowice.pl
wik@zdzieszowice.pl

NIP: 1990066693 REGON: 160156583 KRS: 0000293893 Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 26 378 000 zł

http://wik.zdzieszowice.pl
mailto:wik@zdzieszowice.pl


URZĄD M IEJSKI w Zdzieszowicach 
S E K R E T A R I A T  

W PŁYNĘŁO

3 1 - 05-  2013

Nr w rej.. 
Ilość zał. - Podpis

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla rejonu 
działania Spółki „W odociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w  Zdzieszowicach

na lata 2014-2018

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach
(nazwa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego)

47-330 Zdzieszowice, ul Wschodnia 2



1. Podstawa prawna i przedmiot planowania

„Przedsiębiorstwo wodociągowo -  kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację 

budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez Gminę 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i 

modernizacji” -  zgodnie z art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zwanej dalej 

Ustawą.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uwzględniając swoje uwarunkowania 

techniczne i ekonomiczne działalności, na podstawie art. 21 Ustawy.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art.

2, pkt. 16) Ustawy -  to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia 

służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie 

wody.

Urządzenia kanalizacyjne -  to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające ścieki oraz 

przepompownie ścieków.

Inwestycje modemizacyjno -  rozwojowe i ochrony środowiska objęte planem przedsiębiorstwa, na co 

wyżej wskazano, powinny być zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w opracowywanych 

na szczeblu gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, - 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzanym dla całej gminy lub jej części.

Wieloletni plan powinien być także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

II. Tryb uchwalania planu

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, według art.21 ust. 5 Ustawy, uchwala Rada Gminy.

Plany wieloletnie powinny być korygowane (aktualizowane) w przypadku zmian uzasadniających taką 

konieczność. Dotyczy to zwłaszcza zmian w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym 

planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskania środków na ich realizację, których wcześniej 

nie można było przewidzieć.



Plan dotyczy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu danego 

przedsiębiorstwa.

III. Zakres tematyczny planu

Na podstawie art. 21 ust. 2 Ustawy wieloletni plan rozwoju powinien określać w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo-modemizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w 

poszczególnych latach

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Według minimum -  plan powinien zatem zawierać zakres rzeczowy przedsięwzięć i jego wpływ na 

poziom i zakres świadczonych usług, harmonogram czasowy ich realizacji oraz nakłady finansowe 

wraz ze źródłem i kosztami ich pozyskania.

IV. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Spółka planuje wykonywanie następujących usług:

• pozyskiwanie i dostarczanie wody dla celów bytowych i gospodarczych, pobór, uzdatnianie i 

rozprowadzanie wody,

• świadczenie usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków,

• usługi sanitarne i pokrewne,

• wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych - rurociągów,

• wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych - 

rurociągów,

• wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

V. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

1. Gospodarka wodociągowa:

• modernizacja stacji redukcyjnych,

• wymiana armatury na sieci (zasuwy),

• sukcesywna wymiana sieci wodociągowej

• wymiana filtru na SUW Oleszka,

• wymiana wodomierzy na SUW.



2. Gospodarka ściekowa:

• sukcesywna wymiana i remont sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zdzieszowice,

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach.

VI. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie 

ścieków

1. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

Zadaniem priorytetowym w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej jest obniżenie ilości wody 

niesprzedanej, tzn. strat wody na sieci wodociągowej. Powyższy cel WiK Sp. z o.o. zamierza osiągnąć 

zmniejszając ilość awarii wodociągowych, co będzie można uzyskać sukcesywnie, w miarę 

postępujących remontów sieci, wymiany zasuw oraz poprzez zakup rejestratora przepływu do 

wodomierzy. Dzięki obserwacji poziomu minimalnego przepływu wydzielonych obszarów będzie 

można zidentyfikować nadmierne przepływy generowane przez wycieki, co w połączeniu z 

urządzeniami do wykrywania przecieków sieci wodociągowej, usprawni lokalizowanie i usuwanie 

awarii wodociągowych. Realizacja tych planów pozwoli, w perspektywie wieloletniej, osiągnąć 

zakładany cel.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków

W zakresie przedsięwzięć racjonalizujących wprowadzanie ilości ścieków przewiduje się 

wyszukiwanie miejsc infiltracji wód gruntowych i deszczowych do systemu kanalizacji sanitarnej. Na 

tej podstawie dokonywane będą na bieżąco, w miarę możliwości finansowych Spółki wymiany 

uszkodzonych elementów sieci.

VII. Nakłady Inwestycyjne w latach 2014-2018

W tabeli przedstawiono strukturę nakładów inwestycyjnych w latach 2014-2018 w rozbiciu na 

poszczególne grupy zadań (w tys. zł);

L.p. zadania 2014 2015 2016 2017 2018 Razem
2014-2018

1 Roboty modernizacyjne 
na sieci wodociągowej

60 60 60 60 60 300

2 Roboty modernizacyjne 
na sieci kanalizacyjnej

60 60 60 60 60 300

3 Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowości 
Janusźkowice

5000 5000 0 0 0 10000

Razem 5120 5120 120 120 120 10600



VIII. Sposób finansowania planowanych inwestycji i modernizacji

Środki WiK Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, przeznaczone na modernizację infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej, są to środki własne Przedsiębiorstwa, pochodzące z odpisów amortyzacyjnych. 

W związku z tym, iż 80% odpisu amortyzacyjnego zostanie wykorzystana na spłatę pożyczki 

inwestycyjnej zaciągniętej na finansowanie projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w 

aglomeracji Zdzieszowice” środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w planie są mocno 

ograniczone.

Poniższa tabela przedstawia sposób finansowania planowanych inwestycji i modernizacji:

Lata Wartość amortyzacji w 
tys. zł

Wkład własny gminy 
Zdzieszowice w tys. zł

Pożyczki i kredyty 
zaciągnięte przez Spółkę 

WiK w tys. zł

Dotacje z Funduszu 
Spójności UE w tys. 

zł
2014 120 3000 2000 0
2015 120 3000 2000 0
2016 120 0 0 0
2017 120 0 0 0
2018 120 0 0 0

Razem 600 6000 4000 0
Łącznie 10600

IX. Podsumowanie

Przedsiębiorstwo w planie ujęło najważniejsze zadania zabezpieczające funkcjonowanie obiektów 

oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, gwarantujących prawidłowe zabezpieczenie 

wykonywania usług w zakresie produkcji i dostawy wody oraz odbioru ścieków.

Wkład własny gminy oraz zaciągnięcie pożyczki związane jest z budową systemu kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Januszkowice.

Przedłożony plan jest planem optymalnym pod względem finansowym i technicznym w podstawowy 

sposób zabezpieczający funkcjonowanie Przedsiębiorstwa, interesu odbiorców przy wypełnianiu w 

pełnym zakresie zadania własnego gminy w zakresie dostawy wody pitnej i odbiorze ścieków, z 

uwzględnieniem warunków rozwoju gminy określonych w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które służyć będą rozwojowi Miasta i poprawę jakości świadczonych usług i 

dostosowaniu ich do standardów unijnych.

Projekt dokumentu nie budzi 
zastrzeżeń pod względem 
formalno- prawnyiąA D C A  p R A



P ro jek t z  dn ia  2 5  c zerw ca  2 0 1 3r,

Uchwała N r ...................
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 2013 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2013 roku poz. 594) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r. Nr 123,poz.858, z 2007 
Nr 147, poz.1033, z 2009 r. Nr 18, poz.87 oraz z 2010 r. Nr 47, poz.278 i Nr 238, poz.1578 z 2012r. poz. 
951, i poz. 1513) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XXIV/200/2012 Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach z dnia z dnia 12.07.2012r, opracowanych przez Wodociągi i Kanalizację spółka z. o.o 
w Zdzieszowicach, od dnia 14 sierpnia 2013r. do 31 marca 2014r.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków realizowanego przez Wodociągi i Kanalizację spółka z.o.o w Zdzieszowicach 
na terenie Gminy Zdzieszowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



„ Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
z siedzibą w Zdzieszowicach
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

Biuro Obsługi Klienta: 77 - 544 59 41 (w dni robocze od 7.00 do 15.00) 
»-Boaotowie wodociągowe: 692 327 425 (dostępny przez całą dobę)

URZĄD MiEJBKi w Zdzieszowicach * 
S E K R E T A R I A T  

WPŁYNĘŁO

oC.dx. 5oO

Zc zieszowice, dnia 3 czerwca 2013 roku

Sz.P

Dieter Przewdzing 

Burmistrz Zdzieszowic

Wniosek

o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

na terenie Gminy Zdzieszowice

W oparciu o art. 24 ust.9a Ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2011 Nr 72 poz. 72 z późn. zm.) Zarząd 

Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach zwraca się z wnioskiem o 

przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf na dostawę wody i odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej nr 

XXIV/200/2012 z dnia 12.07.2012 r. na okres od dnia 13.08.2013 r. do 31.03.2014r.

%
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Załącznik nr 1 do wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice

UZASADNIENIE WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA 

DOTYCHCZASOWYCH TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I 

ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006 roku poz. 858) dopuszcza możliwość przedłużenia, 

na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, czasu obowiązywania 

dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

lecz nie dłużej niż na 1 rok. Stawki taryf obecnie obowiązujących za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice zostały zatwierdzone 

przez Radę Miejską w Zdzieszowicach Uchwałą nr XXIV/200/2012 z dnia 12.07.2012r.

1. Informacje ogólne.

Wnioskowana o przedłużenie czasu obowiązywania taryfa, stanowi zestawienie cen za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice od dnia 

13.08.2012r. do dnia 12.08.2013r. Podstawa prawna opracowania taryfy:

- ustawa z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, 

wzoru wniosku i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886), zwane dalej 

Rozporządzeniem.

2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia:

Spółka jest w 100 % własnością Gminy Zdzieszowice, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w Opolu pod nr 0000293893. Obszarem działania Spółki jest teren Gminy 

Zdzieszowice. Siedzibą Spółki jest miasto Zdzieszowice.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

33.11 .Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;

36.00. Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

37.00. Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;

39.00. Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarką odpadami;

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
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41.20. Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych

42.1 l.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli;

42.21. Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;

42.91. Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;

42.99. Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej nieklasyfikowane;

43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;

43.1 l.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

43.12. Z - Przygotowanie terenu pod budowę;

43.13. Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

43.22. Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych;

43.29. Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

43.31 .Z - Tynkowanie;

43.32. Z - Zakładanie stolarki budowlanej;

43.33. Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian;

43.34. Z - Malowanie i szklenie;

43.39. Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

43.91. Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;

43.99. Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;

68.20. Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi;

71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne;

71.12. Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

71.20. B - Pozostałe badania i analizy techniczne;

72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; 

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych;

77.12. Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 

77 - Wynajem i dzierżawa;

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

77.39. Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej nieklasyfikowanych;

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;

81.2 - Sprzątanie obiektów;

81.21. Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

81.29. Z - Pozostałe sprzątanie;

81.30. Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice tel.: 077-544 96 53, fax: 077 -544 96 54 http://wik.zdzieszowice.pl
wik@zdzieszowice.pl

NIP: 1990066693 REGON: 160156583 KRS: 0000293893 Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 26 378 000 zł

http://wik.zdzieszowice.pl
mailto:wik@zdzieszowice.pl


Podstawową działalność Spółki stanowią następujące sfery jej działalności, a

mianowicie:

I. bieżąca dostawa wody do odbiorców

II. bieżący odbiór ścieków od odbiorców

III. utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz innych urządzeń służących 

do zapewnienia stałego zaopatrzenia wody i odbioru ścieków

IV. gospodarowanie zasobami wodnymi eksploatowanymi na potrzeby sieci wodociągowej 

zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi

V. utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych służących ochronie wód 

przed zanieczyszczeniem

VI. prowadzenie stałej kontroli jakości wody

VII. prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją sieci wodociągowo- 

kanalizacyjnej, tj. wykonywanie podłączeń do sieci, napraw i remontów urządzeń 

wodociągowo-kanalizacyjnych.

Działalność Spółki prowadzona jest na terenie Gminy Zdzieszowice. Spółka 

eksploatuje 3 ujęcia wód podziemnych, na które składa się SUW Raszowa, SUW Krępna, SUW 

Oleszka. W rejonie objętym zakresem działalności Spółki znajduje się sieć wodociągowa o dł. ok. 

82,6km oraz siec kanalizacyjna o długości ok. 51,4km.

3. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf:

Zgodnie z art. 24 ust. 9a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2011 Nr 72 poz. 72 z późn. zm.) ustawodawca 

dopuścił możliwość przedłużenia na umotywowany wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo- 

kanalizacyjnego, czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków, jednak nie dłużej niż na rok.

Aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Zdzieszowice stawki taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostały zatwierdzone Uchwałą Rady 

Miejskiej nr XXVI/212/2012 z dnia 20.09.2012 roku na okres od 13.08.2012 do 12.08.2013r.

Mając na względzie zapisy art. 24.ust. 10 w/w ustawy, motywując swój wniosek o 

przedłużenie aktualnie obowiązującej na terenie Gminy Zdzieszowice taryfy, Zarząd Spółki 

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach wskazuje, iż obecnie 

obowiązująca taryfa stanowi zestawienie cen za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice na okres 12 miesięcy. Taryfa została opracowana na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2011 Nr 72 poz. 72 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 

Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf ( Dz. U Nr 127 

poz.886).
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Uzasadniając niniejszy wniosek Spółka wskazuje, iż przesunięcie daty obowiązywania 

aktualnej taryfy od dnia 13.08.2013 r. do 31.03.2014r. podyktowane jest informacją otrzymaną z 

firmy ArcelorMittal pismem nr T6/173/2013 z dnia 07.03.2013r. iż cena odbioru ścieków 

komunalnych do dnia 31.03.2014r. nie ulegnie zmianie oraz wolą radnych i mieszkańców gminy 

Zdzieszowice zrównania okresu rozliczeniowego na poziomie kwartalnym, co ułatwi zarówno 

mieszkańcom jak i Spółce prawidłowe rozliczenie ilości dostarczonej wody i odprowadzanych 

ścieków.

Spółka nadmienia, iż dla uregulowania przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczas 

obowiązującej taryfy na okres 13.08.2012r. do 12.08.2013r. podstawę ich ustalenia stanowiły 

(zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej.

Ponadto spółka w oparciu o aktualne dane z ewidencji księgowej obrazujące bieżącą sytuację 

ekonomiczną planuje pozostawić koszty utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowo- 

kanalizacyjnej na poziomie roku 2012.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i sytuację ekonomiczną Spółki 

oraz słuszny interes odbiorców usług wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem
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