
Projekt

z dnia  21 stycznia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia .................... 2015 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 2013 r. , 
poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art.24 ust. 1 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. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578; z 2012 r. poz. 
951, poz. 1513; z 2014 r. poz. 822) 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 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 9325D08F-F4F1-45B2-8059-09734852AF17. Projekt Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia .................... 2015r.
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Uwzgl dniając powyższe dla : 
 zbiorowego zaopatrzenia w wod  wyłoniono taryf  niejednolitą wieloczłonową,  
 zbiorowego odprowadzania cieków wyłoniono taryf  niejednolitą wieloczłonową. 

 

Istotnym w omawianym przypadku jest zastosowanie taryfy niejednolitej wieloczłonowej. Taryfa 
niejednolita wieloczłonowa w wi kszym stopniu spełnia ww. postulaty niż taryfa jednolita 

jednoczłonowa. Decydują o tym również wzgl dy ekonomiczne - zastosowanie opłaty stałej zapewnia 
wi kszą stabilno ć funkcjonowania przedsi biorstw. Należy przy tym pami tać, że znaczna cz ć 
kosztów ogółem przedsi biorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, to koszty stałe. Oznacza to, że nawet 
jeżeli nie wyst puje sprzedaż i nie ma związanych z tym przychodów (ograniczanie spożycia  
w gospodarstwach domowych i w ród innych Odbiorców), Przedsi biorstwo ponosi znaczne koszty 
związane z tym, że w każdej chwili jest w stanie wiadczyć swoje usługi tam gdzie obecne są jego 

urządzenia, stąd też przedmiotem niniejszego wniosku są również stałe opłaty abonamentowe na 
jednego Odbiorc  ustalone za  okres miesiąca. Uzasadnienie stosowania takiej opłaty znajduje si   
w dalszej cz ci wniosku. 
 

Przy rozliczeniach : 

1/ za dostarczoną wod  dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita wieloczłonowa składająca 
si  zŚ 

 ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody, 

 stałych opłat abonamentowych, wyrażonych w złotych na odbiorc  na okres rozliczeniowy. 
 

2/ w rozliczeniach z Gminą za wod  pobraną na cele okre lone w art. 22 ustawy obowiązują ceny 
wyrażone w złotych za m3 w wysoko ci ustalonej jak dla pozostałej grupy Odbiorców. 
 

3/ w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków ma zastosowanie taryfa składająca si  zŚ 
 ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzanych cieków. 

 

3. Taryfowe grupy Odbiorców usług 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okre lania 
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wod  

i zbiorowe odprowadzanie cieków, zwanym dalej „rozporządzeniem", przedsi biorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy Odbiorców usług, uwzgl dniając lokalne 
uwarunkowania, w szczególno ciŚ 
 wielko ć zróżnicowania kosztów wiadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach 

Odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi, 

 dost pno ć danych odnoszących si  do poszczególnych rodzajów kosztów, 
 struktur  planowanej taryfy, 
 spodziewane korzy ci ekonomiczne z wprowadzenia metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich 

wdrożenia, 
 stabilno ć stosowanych metod alokacji kosztów, 
 wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe. 
 

Uwzgl dniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  wyłoniono dwie grupy taryfowe 
Odbiorców usług, obejmujące wszystkich Odbiorców usług wodociągowych oraz w zakresie 

zbiorowego odprowadzania cieków wyłoniono dwie grupy taryfowe Odbiorców usług, obejmujące 
wszystkich Odbiorców usług kanalizacyjnych. 
 

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wod  wyodr bniono nast pujące grupy taryfowe odbiorców usług Ś 
 W-1 – gospodarstwa domowe - obejmującą Odbiorców zużywających wod  na potrzeby 

gospodarstw domowych,  
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 W-2 – pozostali odbiorcy - obejmującą Odbiorców zużywających wod  na inne potrzeby niż  
gospodarstwo domowe, np. z prowadzonej działalno ci gospodarczej. 

 

Na podstawie taryfy W-2 ( pozostali odbiorcy ) stawką opłat za wod  rozliczana b dzie także odr bnie 
Gmina i inne upoważnione podmioty lub osoby, za ilo ć 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 ilo ci i zasady rozliczeń. 
 

Dla zbiorowego odprowadzania cieków wyodr bniono nast pujące grupy taryfowe Odbiorców usługŚ  
 S-1–gospodarstwa domowe - obejmującą Odbiorców odprowadzających cieki bytowe  

z gospodarstw domowych,  

 S-2 – pozostali odbiorcy - obejmującą Odbiorców odprowadzających cieki inne niż te 
pochodzące z gospodarstw domowych, np. z prowadzonej działalno ci gospodarczej. 

 

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 
 

Struktura taryfowa – dostawa wody  
 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wod  dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita 
wieloczłonowa. 
 

Dla grupy taryfowej W-1 obowiązuje taryfa składająca si  z Ś 
 ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody, 

 stawek opłaty abonamentowej, wyrażanych w złotych na Odbiorc  na odczyt, przy czym okres 

rozliczeniowy dla grupy taryfowej W-1 wynosi 3 miesiące, co oznacza, iż rozliczenia 
dokonywane b dą 4 razy do roku, bądź co 1 miesiąc, czyli rozliczenia dokonywane b dą 12 

razy do roku. 

 

Dla grupy taryfowej W-2 obowiązuje taryfa składająca si  z Ś 
 ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody, 

 stawki opłaty abonamentowej, wyrażane są w złotych na Odbiorc  na odczyt, przy czym okres 

rozliczeniowy dla grupy taryfowej W-2 wynosi 1 miesiąc, co oznacza, iż rozliczenia 
dokonywane b dą 12 razy do roku. 

 

Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych dla Odbiorcy usług na przyj ty okres 
rozliczeniowy i jest stosowana odr bnie (każdy odbiorca płaci wyłącznie jeden  
z rodzajów opłaty) w nast pujących przypadkachŚ 

1) za utrzymanie w gotowo ci do wiadczenia usług urządzeń wodociągowych - w rozliczeniach 

w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilo ć 
wody bezpowrotnie zużytej, 

2) za jednostk  usługi odczytu wodomierza - w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu  
w budynku wielo lokalowym, 

3) za rozliczanie należno ci za ilo ć dostarczonej wody - w rozliczeniach na podstawie przepisów 
dotyczących przeci tnych norm zużycia wody. 

 

Opłaty te pokrywają odpowiednio nast pujące kosztyŚ 
Ad. 1) utrzymania w gotowo ci urządzeń wodociągowych, 
Ad. 2) odczytu wodomierza, 

Ad. 3) rozliczenia należno ci za wod   
 

W rozliczeniach z Gminą za wod  pobraną na cele okre lone w art. 22 ustawy obowiązują ceny 
wyrażone w złotych za m3 w wysoko ci ustalonej, jak dla grupy W-2. 
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Struktura taryfowa –  odbiór ścieków  
 

Przy rozliczeniach za odprowadzanie cieków od Odbiorców usług  grupy taryfowej S-1 i S-2 

obowiązuje taryfa składająca si  z ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych cieków. 
 

W związku z powyższym, Przedsi biorstwo „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. – wnioskuje  

o ustalenie taryfy opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie cieków na okres od dnia 01 kwietnia 

2015 r.  do dnia 31 marca 2016 r. w nast pujący sposób (w złotych, netto)Ś 
 

Wysoko ć cen i stawek opłat za usług  dostarczania wody (w złotych, netto). 

Lp. 

Wyszczególnienie Taryfa nowa 

Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat netto 

0 1 2 3 

1 W1 
 -cena wody (zł/m3)   4,48 
- stawka opłaty abonamentowej na jeden okres 

rozliczeniowy (co 3 miesiące) 14,14 

2 W2 
 -cena wody (zł/m3)   4,48 
- stawka opłaty abonamentowej na jeden okres 

rozliczeniowy (co 1 miesiąc) 10,50 
Do stawek opłat dolicza si  podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 

Okres rozliczeniowy dla grupy taryfowej W-1 wynosi 3 miesiące, tj. cztery okresy rozliczeniowe na rok 
kalendarzowy, natomiast dla grupy taryfowej W-2 okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. 
 

Wysoko ć cen i stawek opłat za usług  odprowadzania cieków (w złotych, netto). 

Lp. 

Wyszczególnienie Taryfa nowa 

Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat 

 1 2 3 

1 S1 
 -cena usługi odprowadzania cieków (zł/m3) 7,98 

- stawka opłaty abonamentowej - 

2 S2 
 -cena usługi odprowadzania cieków (zł/m3) 7,98 

- stawka opłaty abonamentowej - 
Do stawek opłat dolicza si  podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami 
. 
 

Okres rozliczeniowy dla grupy taryfowej S-1 wynosi 3 miesiące tj. cztery okresy rozliczeniowe na rok 
kalendarzowy, natomiast dla grupy taryfowej S-2 okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. 
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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 si  podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy  

i urządzenia pomiarowe 

 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone są 
zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia, na postawie okre lonych w taryfie cen i stawek opłat 
oraz ilo ci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków. 
 

Ilo ć dostarczonej wody ustala si  zgodnie ze wskazaniami wodomierzy głównych, a w przypadku ich 
braku ilo ć dostarczonej wody ustala si  zgodnie z przepisami dotyczącymi przeci tnych norm zużycia 
wody zgodnie z rozporządzeniem. 
 

Ilo ć odprowadzanych cieków ustala si  na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje 

i utrzymuje Dostawca cieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilo ć odprowadzanych cieków 
ustala si  jako równą ilo ci dostarczonej wody przez przedsi biorstwo z uwzgl dnieniem poboru wody 

z innych źródeł.  
 

W rozliczeniach ilo ci odprowadzanych cieków, w przypadku gdy Odbiorca korzysta z innego źródła 
wody niż sieć wodociągowa przedsi biorstwa, ilo ć cieków ustalona jest na podstawie wskazań 
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług na warunkach okre lonych przez 
przedsi biorstwo i Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków. 
 

Opłata abonamentowa jest stała i ustalona jest za każdy okres rozliczeniowy, także w przypadkach braku 
poboru wody. W skład opłaty abonamentowej wliczone są koszty gotowo ci, odczytu i rozliczenia 
każdego licznika głównego, niezależnie od zużycia wody. 
 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wod  i/lub odprowadzone cieki na warunkach 

i w terminach okre lonych w umowie, a w szczególno ci zgodnie z wystawioną fakturą. 
 

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 
cieków, obowiązujący na terenie działania przedsi biorstwa oraz umowa pomi dzy Odbiorcą 

i przedsi biorstwem. 
 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wod , poza wyjątkiem dostawy wody na okre lone cele wynikające z zadań 
własnych Gminy, dokonywane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie same zasady 
techniczne i technologiczne. 
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Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wod  budynków jednorodzinnych  
i wielorodzinnych oraz budynków użyteczno ci 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 
identyfikacj  stosownej grupy docelowej, która może uzyskać finansowe wsparcie.  
 

W zakresie działalno ci dotyczącej dostaw wody Przedsi biorstwo ponosi koszty związane  
z utrzymywaniem urządzeń w gotowo ci, odczytami i rozliczeniami. Stawk  opłat abonamentowych 

zróżnicowano odpowiednio do ilo ci odczytów oraz zużycia wody przez odbiorców z poszczególnych 
grup taryfowych. Przyj to, iż dla grupy taryfowej W-1 podstawowym okresem rozliczeniowym są  
3 miesiące, a dla grupy taryfowej W-2 podstawowym okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc. Możliwe 
jest natomiast na podstawie indywidualnych umów wynikających ze specyfiki poszczególnych 
Odbiorców i w zależno ci od ilo ci zużywanej wody oraz tre ci zawartej umowy zamienne stosowanie 
opłaty abonamentowej. 
 

Koszty te Przedsi biorstwo ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny Odbiorca w danym okresie 
b dzie faktycznie pobierał wod  czy też nie, a ponoszenie tych kosztów wymuszone jest konieczno cią 
utrzymywania w gotowo ci urządzeń, dokonywaniem odczytów i rozliczeń, a także obowiązującymi 
przepisami. 

 

Zbiorowe odprowadzanie cieków realizowane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie 
same zasady techniczne i technologiczne. 

 

Zróżnicowanie taryfy dla poszczególnych grup Odbiorców ( S-1, S-2 ) wynika jedynie z różnicy 
pomi dzy przeci tną ilo cią odprowadzanych cieków przez Odbiorców należących do danej grupy 
taryfowej. 

 

6.2. Standardy jakości obsługi Odbiorców usług 

 

Okre lone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje si  przy zachowaniu standardów jako ciowych obsługi 
Odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały okre lone  

w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania cieków. 
 

W zakresie jako ci wiadczonych usług Przedsi biorstwo realizuje zadania okre lone wŚ 
 Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania cieków, obowiązującym na terenie jego 

działania, 
 umowach z poszczególnymi Odbiorcami usług na dostaw  wody i odprowadzanie cieków 

 przepisach prawnych dotyczących ochrony rodowiska, w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców cieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania cieków do 
urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jako ci wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych  
i organoleptycznych. 

 

Przedsi biorstwo zapewnia całodobową obsług  w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

cieków. 
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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 działalno ć w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wod  przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego 
odprowadzania cieków. Przedsi biorstwo  zobowiązane jest do zapewnienia ciągło ci dostaw  
i odpowiedniej jako ci wody  oraz niezawodnego odprowadzania cieków, mając na uwadze ochron  
interesów odbiorców usług, wymagania ochrony rodowiska, a także optymalizacj  kosztów. 
 

Przedmiotem działalno ci wiodącej Przedsi biorstwa jest w szczególno ci Ś 
 produkcja i zakup  wody i przesyłanie jej Odbiorcom, 
 odprowadzanie cieków,  
 budowa i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
 dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowo – kanalizacyjnych 

na terenie Gminy oraz kontrolowanie poprawno ci wykonawstwa robót w tym zakresie, 
 kontrolowanie podłączeń wodno - kanalizacyjnych. 

 

Dodatkowo Przedsi biorstwo oprócz głównej działalno ci wskazanej powyżej prowadzi również 
działalno ć w poniższym zakresie, a mianowicie Ś 

 1/ usługi oczyszczenia i zimowego utrzymania dróg  
 2/ usługi  związane z zagospodarowaniem terenów zieleni 
 3/ usługi w zakresie konserwacji i remontów nieruchomo ci stanowiących własno ć 

Gminy  

 4/ inne usługi zgodnie z umową Spółki  
 

Należy nadmienić ,iż prowadzona przez Przedsi biorstwo działalno ć realizuje zadania w zakresie 
użyteczno ci publicznej na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Zdzieszowice i  uwarunkowana została  
lokalnymi potrzebami społeczno ci gminnej. 

  

 

2.  Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę. 

 
Celem Przedsi biorstwa jest poprawa jako ci usług, pozwalająca na niezwłoczne reagowanie  
i likwidacj  zakłóceń procesów produkcyjnych, a także na stałą kontrol  parametrów jako ciowych. 
Ponadto, Przedsi biorstwo planuje realizacj  przedsi wzi ć racjonalizujących zużycie wody, które b dą 
polegać na ograniczaniu strat wody w sieci poprzez: 

 remont sieci wodociągowej, 
 montaż hydrantów podziemnych (w celu ograniczenia nielegalnego poboru wody), wymian  

przestarzałej armatury na sieci wodociągowej, 
 budow  niezb dnych odcinków sieci przekształcających rozgał źny system rozprowadzania 

wody  

w bardziej bezpieczny i wydajny system pier cieniowy, 
 montaż zasuw w w złach na sieci rozdzielczej (mniejsze obszary miasta wyłączane podczas 

awarii, mniejsze ilo ci wody zużytej podczas awarii). 
 

W zakresie jako ci wiadczonych usług przedsi biorstwo realizuje zadania okre lone wŚ 
 Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania cieków, 
 umowach z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 
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 przepisach prawnych dotyczących ochrony rodowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków Dostawców cieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
cieków do urządzeń kanalizacyjnych, przepisach ustalających wymagania dotyczące jako ci 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, 

fizykochemicznych i organoleptycznych. 

 

Obowiązujące prawo umożliwia uwzgl dnienie w taryfie opłat abonamentowych (stałych), które 
obejmują koszty ponoszone przez przedsi biorstwo niezależnie od tego, czy poszczególni Odbiorcy 
pobierają wod  i odprowadzają cieki, czy też nie. Jest to rozwiązanie sprawiedliwe dla wszystkich 
Odbiorców. Przedsi biorstwo zobowiązane jest bowiem do zachowania ciągło ci dostaw, a co za tym 
idzie, do stałej gotowo ci do wiadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci konkretnie 

ponoszonych kosztów. Utrzymanie tak skalkulowanej taryfy zagwarantuje rodki na pokrycie 
minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągło ci dostaw i sprawiedliwy rozkład tych 
kosztów. 
 

3.  Spodziewane korzyści ekonomiczne przy stosowaniu metody alokacji 

kosztów. 
 

Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą 
organizacyjną w Przedsi biorstwie pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomi dzy poszczególne 
rodzaje działalno ci i grupy taryfowe Odbiorców, a także na eliminacj  subsydiowania skro nego. 

 

Na kształtowanie si  poziomu cen i stawek opłat rzutują w zasadniczy sposób koszty ponoszone przez 
Przedsi biorstwo, a także realizowane inwestycje i modernizacje. Ważną pozycją w budżecie stanowiąŚ 
opłaty za zakupioną wod  pitną oraz za oczyszczanie cieków, amortyzacja (rosnącą wraz  
z powstawaniem lub przej ciem nowego majątku), wynagrodzenia z narzutami, podatek od 

nieruchomo ci (jw.), energia elektryczna, opłaty za korzystanie ze rodowiska a także konieczno ć 
spłaty pożyczki zaciągni tej na realizacj  zadania inwestycyjnego – „Poprawa gospodarki wodno-

ciekowej w aglomeracji Zdzieszowice”. Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania 
pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizacj  niezb dnych zadań eksploatacyjnych, 
a także planowanych i koniecznych w 2015r. inwestycji oraz modernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych, co w efekcie wpłynie na popraw  jako ci wiadczonych usług. 
 

4.  Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf. 
 

Prognoza sprzedaży 
W związku z zakończeniem inwestycji „Poprawa gospodarki wodno- ciekowej w aglomeracji 
Zdzieszowice” do prognozy sprzedaży przyj to ilo ć dostarczonej wody i odprowadzonych cieków dla 
poszczególnych grup taryfowych z roku obrachunkowego 2014,  powi kszoną o przewidywany wzrost 
ilo ci wody sprzedanej, a także o przewidywany wzrost ilo ci cieków odprowadzanych na 

oczyszczalnie cieków. 
 

Koszty działalności 
Wysoko ć opłat, ma na celu  pełne pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania Przedsi biorstwa, ale 
również urealnienie struktury opłat tak, aby pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania. 
 

Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze wiadczeniem usług wodociągowo-

kanalizacyjnych, uwzgl dniających realizacj  programu inwestycyjnego, oparta jest naŚ 
 zestawie założeń makro i mikroekonomicznych, 
 prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielko ci usług i warunków ich wiadczenia, 
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 prognozie zmiany kosztów wynikającej z eksploatacji nowych urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych. 

 

Założenia te oraz prognozy zostały przedstawione poniżej. 
 

Amortyzacja 

Warto ć amortyzacji wynika z planu amortyzacji rodków trwałych 

Wynagrodzenia z narzutami 

Warto ć uj to w oparciu o plan na rok 2015.  

 

Materiały 

Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym. Natomiast koszt zakupionej wody pitnej 

powi kszono o przewidywane zwi kszenie sprzedaży. 
 

Energia 

Warto ć uj to w oparciu o przewidywane zużycie w roku 2015. 
 

Oplata za korzystanie ze środowiska 

Zaplanowano w oparciu o koszt poniesiony w poprzednim roku obrachunkowym powi kszony  
o planowane wydobycie wody. Spółka nie ponosi opłaty za korzystanie ze rodowiska w zakresie 

gospodarki ciekami komunalnymi. 
  

Podatki i opłaty 

Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym. 

 

Usługi obce  
Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym. 

 

Pozostałe koszty 

Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym. 

 

Koszty wydziałowe 

Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym. 

 

Koszty ogólnozakładowe 

Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym. 

 

Marża zysku 

Ustalono 5 % marż  zysku dla działalno ci zaopatrzenia w wod  i 4,5 % dla odprowadzania cieków 
dla Gminy Zdzieszowice, która choć w cz ci powinna pokryć strat  jaką poniosła Spółka w latach 
ubiegłych.  
 

Raty kapitałowe 

Zaplanowano w oparciu o zapisy umowy pożyczki zaciągni tej na finansowanie inwestycji „Poprawa 
gospodarki wodno- ciekowej w aglomeracji Zdzieszowice”. 
 

Poziom proponowanych opłat, a plany inwestycyjne przedsiębiorstwa. 
 

W projekcjach finansowych dla Przedsi biorstwa i w przewidywanych opłatach na najbliższy rok 
uwzgl dnione zostały plany inwestycyjne finansowane ze rodków gminy, rodków własnych spółki. 
Podstawą do realizacji inwestycji z opłat za dostaw  wody  i odprowadzania  cieków jest Wieloletni 

plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Przedsi biorstwo 
przedłożyło Radzie Miejskiej w Zdzieszowicach aktualny plan na lata 2014-2018. Obowiązek jego 
sporządzenia wynika z przepisu art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym 
odprowadzaniu cieków. Waga tego planu polega na tym, że b dzie miał on w przyszło ci bezpo redni 
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wpływ na poziom cen i opłat za wod  i cieki, stosowanych przez Przedsi biorstwo. Zgodnie z ustawą, 
plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju Gminy okre lonymi w studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

Plan ten okre laŚ 
1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

2) przedsi wzi cia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach, 
3) przedsi wzi cia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie cieków, 
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 
 

 

Id: 9325D08F-F4F1-45B2-8059-09734852AF17. Projekt Strona 10




