
Projekt 
 

 

 

Uchwały nr ……………                

Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia …………………….. 

 

w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i odprowadzanie ścieków 

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 5941) 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 ze 

zm2.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:   

 

§ 1. 

 

Zatwierdza się przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie 

Opolskim taryfy dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

okres od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r., określone w załączniku Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318, Dz.U z 2014 r. poz.379 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 Nr 147, poz. 1033,dz.U. z 2009 Nr 18 poz. 97, Dz.U. 

z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. 1578, Dz.U. z 2012 poz. 951 i poz. 1513.  



        

 

UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z 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 późn. zm.) rada gminy zatwierdza 

w drodze uchwały taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków po 

uprzedniej analizie złożonego wniosku przez podmiot do tego uprawniony. 

Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy. Rada Gminy podejmuje uchwałę o 

zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli 

zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w terminie 45 

dni od złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, taryfy zweryfikowane przez 

Wójta wchodzą w życie po upływie dokładnie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. 

Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych 

grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. 

W przedłożonym wniosku wskazano, że taryfy wyżej określone, mają obowiązywać w okresie od 

dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r., czyli na jeden rok - zgodnie z art. 24 ust.10 przywołanej 

na wstępie ustawy. 

Wójt Gminy Tarnów Opolski stwierdza, że przedmiotowy wniosek został złożony przez podmiot 

uprawniony, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim i został poddany 

analizie. W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy, na podstawie 

dostarczonej dokumentacji Wójt Gminy Tarnów Opolski ustalił, że taryfy zostały opracowane zgodnie z 

zasadami określonymi w ww. ustawie oraz przeprowadził weryfikację kosztów, o których mowa w art. 20 

ust. 4 pkt 1, pod względem celowości ich ponoszenia. W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z 

ww. przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i 

taryfowych grup odbiorców usług a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości 

w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat. Ceny i stawki opłat 

określone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim w taryfach zostały 

skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok 

obowiązywania taryfy, których zróżnicowanie wynika z przedstawionych dokumentów: 

- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług. 

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców 

usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowego funkcjonowania zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę na terenie Gminy Tarnów Opolski. 

 

Podjęcie przedmiotowej uchwały należy zatem uznać za zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ……….. 

                                     Rady Gminy Tarnów Opolski  

                         z dnia …………… r. 

 

 

TARYFY  DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

 

Spis treści: 

1. Informacje dotyczące świadczenia usług. 

2. Rodzaje  prowadzonej działalności. 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług. 

4. Rodzaj i struktura taryfy. 

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia  

pomiarowe. 

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

8. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. 

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

10. Spodziewane korzyści przy wprowadzaniu nowych metod alokacji kosztów. 

11. Informacje o ilości i cenie zakupu wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo –  

kanalizacyjne. 

12. Informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w 

posiadaniu przedsiębiorstwa. 

 

 
    1. Informacje dotyczące świadczenia usług 

      Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tarnów Opolski oraz Gminy 

Izbicko miejscowość Grabów na okres 12 miesięcy od dnia 01 września 2014r. do 31 

sierpnia 2014r. Taryfy określają także warunki ich stosowania i opracowane zostały na 

podstawie zasad określonych w art. 20 – 23 ustawy z dnia 7 czerwiec 2001 o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, zwanej dalej ustawą oraz 

przepisami rozporządzenia Ministra budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 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) zwanego 

dalej rozporządzeniem. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług 

wodociągowo kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim zwanym dalej Zakładem na terenie gminy Tarnów 

Opolski oraz gminy Izbicko miejscowość Grabów. 

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje cenę za wodę do zasilania publicznych fontann       

i na cele przeciw pożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

 



2. Rodzaje prowadzonej działalności 

     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim prowadzi 

działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na podstawie Uchwały Nr XII/71/95 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 25 

września 1995 r w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz Uchwały Nr 

XXXVI/238/06 Rady Gminy Tarnów Opolski   z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie nadania 

statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Przedmiotem działania zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków jest: 

- pobór i uzdatnianie wody; 

- rozprowadzanie wody; 

- wymiana i legalizacja wodomierzy głównych; 

- konserwacja sieci wodociągowej z hydrantami oraz kanalizacyjnej; 

- odbiór i oczyszczanie ścieków; 

- wydawanie warunków technicznych przyłączeń dla odbiorców wody i ścieków; 

Zakład prowadzi, ponadto inną działalność obejmującą: 

- wywóz nieczystości płynnych; 

    - na zlecenie Gminy zimowe utrzymanie dróg; 

- administrowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi; 

- na zlecenie Gminy pielęgnacja terenów zielonych;  

- inne usługi; 

 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług. 

     W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ( w oparciu o zapisy 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 późn. zm. oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy ) 

wyłoniono jedną grupę taryfową:  

 gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy – symbol 1, 

obejmującą wszystkich odbiorców usług wodociągowych ze względu na brak możliwości 

precyzyjnego wydzielenia kosztów na inne grupy. Związane jest to z jednolitą strukturą 

odbiorców wody stąd alokacja kosztów na inne grupy odbiorców w żaden sposób nie 

wpłynie na wysokość stawek w podstawowej grupie odbiorców. 

Grupy taryfowe dotyczące odprowadzania ścieków podzielone zostały w oparciu o rodzaj 

odprowadzanych ścieków ( w oparciu o zapisy 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 oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy): 

 ścieki bytowe – symbol 1, 

 ścieki przemysłowe – symbol 2. 

 

4. Rodzaje i struktura taryfy.   

      Taryfa za zaopatrzenie w wodę jest taryfą jednolitą zawierającą jednolitą cenę usługi i 

jednolitą stawkę opłaty za 1m3 wody dla wszystkich odbiorców, wieloczłonową zawierającą 

cenę abonamentu do 1m3 dostarczonej wody i stawki opłaty stałej (abonament).  

Taryfy za odprowadzanie ścieków są podzielone na grypy taryfowe w zależności od 

charakteru odprowadzanych ścieków na bytowe i przemysłowe. Taryfy za odprowadzanie 

ścieków są taryfami wieloczłonowymi zawierającymi cenę za 1m3 ścieków i stawkę opłaty 

stałej (abonament).  

 

5.    Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

      Wykaz proponowanych stawek i opłat 

a) Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody: 

- cena za dostarczanie 1 m3 wody:                                                                                  3,06 zł  

- cena opłaty abonamentowej miesięcznie od jednego wodomierza głównego:            3,25 zł 

b) Wysokość cen i stawek za odprowadzanie ścieków  

- cena za 1m3 odprowadzanych ścieków bytowych:                                                      6,35 zł 

- cena za 1m3 odprowadzanych ścieków przemysłowych:                                            8,88 zł  

- cena opłaty abonamentowej miesięcznie od jednego dostawcy ścieków:                   3,75 zł 

Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.  

 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i 

urządzenia  pomiarowe. 

      W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do 

odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich 

stosowania: 

W rozliczeniach za dostarczaną wodę: 

a) cena – wyrażona w złotych za 1m3 dostarczonej wody. Ilość wody dostarczonej do 

nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.  

b) stawka opłaty abonamentowej – nie zależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej za 

każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego 

braku, wyrażona w złotych za 1 przyrząd pomiarowy / miesiąc. Stawka opłaty 



abonamentowej za przyrząd pomiarowy ustalona została na podstawie kosztów związanych z 

jego obsługą, oraz na podstawie kosztów związanych z wystawieniem i dostarczeniem faktur 

za dostarczoną wodę. Powyższy sposób wyliczania opłaty abonamentowej wynika z 

przyjętych standardów ustalania opłat w sektorze wodociągowo – kanalizacyjnym.                                                                    

      W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody i dostarczonych 

ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 m-cy przed 

stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego 

zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego 

zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.  

      Zakład na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania 

wodomierza jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on 

koszty sprawdzenia.                                                                  

        Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków pobierane 

są co dwa miesiące za wyjątkiem dużych odbiorców – co 1 m-c (np. LHOIST).       

        Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadku braku poboru 

wody i dostarczonych ścieków.   

W rozliczeniach za odebrane ścieki:  

    a ) cena za 1m³ ścieków, których rozliczenie sprzedaży odbywa się na podstawie zużycia 

wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub przyrządu 

pomiarowego (wodomierz/podlicznik/przepływomierz). W rozliczeniach ilości 

odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie           

w przypadkach gdy wielkość ich zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza 

zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 

b) stawka opłaty abonamentowej – nie zależnej od ilości dostarczonych ścieków, płaconej za 

każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanej dostawy ścieków lub też jego 

całkowitego braku, wyrażona w złotych od 1 dostawcy ścieków/miesiąc. Stawka opłaty 

abonamentowej ustalona została na podstawie kosztów związanych z obsługą przyłącza 

kanalizacyjnego, oraz na podstawie kosztów związanych z wystawieniem i dostarczeniem 

faktury  za odebrane ścieki. Powyższy sposób wyliczania opłaty abonamentowej wynika        

z przyjętych standardów ustalania opłat w sektorze wodociągowo – kanalizacyjnym. 

        W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe – ilość 

dostarczonych ścieków zgodnie z art. 27 ust. 5 Ustawy ustala się jako równą ilości wody 

pobranej lub określonej w umowie. 

        Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na 

warunkach i terminach określonych w umowie. 

 



   7.  Warunki stosowania cen i stawek opłat.   

      Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług            

w oparciu o zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru 

uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m3. Dotyczy to zarówno 

zbiorowego zaopatrzenia wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz 

budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo - handlowe                  

i odbiorców przemysłowych. 

Zróżnicowanie zakresu usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców występuje        

w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość dostarczanych ścieków jest 

zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia, powodując z kolei zróżnicowanie kosztów 

ich odbioru i oczyszczania. 

 

8. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. 

 Na terenie Gminy Tarnów Opolski z usług wodociągowych korzysta 98% gospodarstw 

domowych i zakładów, a na terenie gminy Izbicko – miejscowość Grabów ok. 100%. 

Wpływy do budżetu zakładu z sprzedaży wody nie pokrywają kosztów związanych               

z bieżącą działalnością stacji ujęć wody i konserwacji sieci wodociągowej. W związku z tym 

podjęto decyzję o podwyższeniu stawek opłat za dostarczanie wody. 

 Zmianie uległa również opłata stawki abonamentowej. Podwyżka ta jest związana 

głównie z: 

-   wzrostem cen zakupu urządzeń pomiarowych; 

- koniecznością przeróbek podejść pod wodomierze ze względu na wymiar obecnie 

stosowanych urządzeń pomiarowych; 

- zwiększona częstotliwość udrożniania przyłączy (zakamienianie z powodu określonej 

twardości wody); 

 Obecnie z usług kanalizacyjnych korzysta ok. 65% ludności. Z uwagi na planowaną 

budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie wielkość ta powinna systematycznie wzrastać. 

      Zróżnicowanie zakresu usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców występuje 

w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość dostarczanych ścieków jest 

zrównoważona w zależności do ich pochodzenia, powodując z kolei zróżnicowanie kosztów 

ich odbioru i oczyszczania. Koszty te są wyższe w przypadku ścieków przemysłowych          

z drugiej grupy taryfowej, które zawierają podwyższone ładunki zanieczyszczeń. Zbiorowe 

odprowadzanie ścieków realizowanie jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie 

same zasady techniczne i technologiczne. 

      W zakresie ilości odebranych ścieków w pierwszej grupie taryfowej zakłada się wzrost 



ilości dostarczanych ścieków w następnych latach w związku z planowaną rozbudową 

kanalizacji. Natomiast druga grupa taryfowa powinna dostarczać ścieki na dotychczasowym 

poziomie.  

      W zakresie odprowadzenia ścieków przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe utrzymania 

urządzeń w gotowości, odczytu i rozliczenia co uzasadnia stosowanie jednakowej stawki 

opłaty abonamentowej dla obydwu grup taryfowych. Koszty te przedsiębiorstwo ponosi 

niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca usług w danym okresie będzie faktycznie 

odprowadzał ścieki, a ponoszenie tych kosztów wymuszone jest koniecznością utrzymania w 

gotowości urządzeń, dokonywanie odczytów i rozliczeń, a także obowiązującymi 

przepisami.  

 

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

      W Zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone: 

- Uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XII/71/95 z dn. 25 września 1995 w sprawie 

utworzenia zakładu budżetowego oraz statutu; 

- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie jego 

działania; 

- umowy z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych; 

- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania 

dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym wymagań 

bakteriologicznych i organoleptycznych. 

- przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i ustalającymi wymagania 

dotyczące jakości odprowadzanych ścieków.  

Bieżące analizy jakości wody są prowadzone przez Miejską Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Opolu z częstotliwością zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U. 2007, nr 61 poz. 417). 

Bieżące analizy jakości odprowadzonych ścieków są prowadzone przez wyspecjalizowane 

laboratorium fizyko – chemiczne, oraz okresowo przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska. 

Od początku istnienia zakładu dział księgowości prowadzi rozgraniczenia kosztów 

wszystkich rodzajów prowadzonej działalności a przez to eliminację subsydiowania 

skrośnego pomiędzy różnymi rodzajami prowadzonej działalności. 

     

 



    10. Spodziewane korzyści przy wprowadzaniu nowych metod alokacji kosztów. 

      Kalkulację opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra budownictwa z dnia 28 

czerwiec 2006 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) – oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie takich 

przychodów z opłat jest konieczne do pokrycia wszystkich kosztów bieżącej eksploatacji, 

utrzymania, jak i niezbędnych remontów urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych. 

Wielkość przychodów na obecnym poziomie dotyczących oczyszczalni ścieków i sieci 

wodno- kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków nie w pełni rekompensują koszty 

ponoszone przez  Zakład. Na taki stan mają przede wszystkim wpływ: 

 wzrost cen energii elektrycznej; 

 wzrost kosztów pracowniczych; 

 wzrost cen materiałów i remontów; 

 straty wody na rozszczelnionej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo- 

cementowych;  

 przejęcie oczyszczalni wiąże się z naliczeniem przez nowego właściciela WiK Opole 

amortyzacji co ma znaczący wpływ na koszty eksploatacji i oczyszczania ścieków. 

Jednocześnie wraz z zakończoną rozbudową sieci kanalizacyjnej w gminie Tarnów Op.     

i trwającą rozbudową sieci w gminie Izbicko następuje, i nastąpi w następnych latach 

zwiększenie ilości ścieków co powoduje, wzrost kosztów oczyszczania ścieków, a co za 

tym idzie również wzrost taryf;  

 ponadto w najbliższej przyszłości należy przewidzieć wymianę pomp ścieków w 

przepompowniach ze względu na duży stopień ich wyeksploatowania oraz fakt, że typy 

zainstalowanych pomp nie są już produkowane i części zamienne są trudno osiągalne 

(szczególnie uszczelnienia). 

 

11. Informacje o ilości i cenie zakupu wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo –  

kanalizacyjne. 

      W okresie od 01.04.2013 do 31.03.2014 Zakład zakupił od WiK Opole wodę dla 

miejscowości Przywory za sumę 17515,18 zł w cenie 2,71zł/m3 w okresie IV – XII 2013r. 

oraz 2,82zł/m3 w okresie  I - III 2014r. 

 

12. Informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w 

posiadaniu przedsiębiorstwa. 

     Zgodnie z zapewnieniem nowego właściciela oczyszczalni ( WiK Opole ) cena za 



oczyszczanie ścieków na oczyszczalni ścieków w Kosorowicach w okresie od 01.09.2014r. 

do 31.08.2015r. wyniesie: 

 5,27 zł za oczyszczenie 1 m3 ścieków bytowych,  

 7,78 zł za oczyszczenie 1 m3 ścieków przemysłowych.  

 

Przy czym przewiduje się następujące ilości ścieków: 

 160504 m3 - ścieki bytowe, 

 5504 m3 - ścieki przemysłowe. 

 

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami 

opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Taryfa 

obowiązująca 
Taryfa nowa 

Zmiana % 

4/3 

 Taryfowa grupa 

odbiorców  

usług 

Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat 

 1 2 3 4 5 

1 Grupa 1 - cena wody (zł/m3) 

- stawka opłaty    

abonamentowej  

2,72 

 

2,92 

3,06 

 

3,25 

1,13 

 

1,11 

 

 

 

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i 

stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Taryfa 

obowiązująca 
Taryfa nowa 

Zmiana % 

4/3 

 
Taryfowa grupa 

odbiorców 

usług 

Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat 

 1 2 3 4 5 

1 Grupa 1 - cena usługi   odprowadzania 

ścieków (zł/m3) 

- stawka opłaty    abonamentowej  

5,63 

 

3,52 

6,35 

 

3,75 

1,13 

 

1,07 
2 Grupa 2 - cena usługi   odprowadzania 

ścieków (zł/m3) 

- stawka opłaty abonamentowej  

8,0 

 

3,52 

8,88 

 

3,75 

1,11 

 

1,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Przychody - wykonanie Niezbędne przychody 

Rok obrachunkowy 

poprzedzający 

wprowadzenie nowych 

taryf w zł 

Rok obowiązywania 

nowych taryf w zł. 

 1 2 3 

1 Zaopatrzenie  w wodę   

 1) Koszt eksploatacji i utrzymania, w 

tym: 

755172,01 1039708,58 

 a) amortyzacja lub odpisy 

umorzeniowe 

  

 b) koszty zakupionej przez siebie 

wody 

16831,81 29515,18 

 2) raty kapitałowe ponad wartość 

amortyzacji 

  

 3) odsetki   

 4) należności nieregularne   

 5) marża zysku   

 6) wartość niezbędnych przychodów 755172,01 1039708,58 

2 Odprowadzenie ścieków   

 1) Koszt eksploatacji i utrzymania, w 

tym: 

934932,49 1083240,98 

 a) amortyzacja lub odpisy 

umorzeniowe 

  

 b) koszty zakupionej przez siebie 

wody 

54298,68  

 2) raty kapitałowe ponad wartość 

amortyzacji 

  

 3) odsetki   

 4) należności nieregularne   

 5) marża zysku   

 6) wartość niezbędnych przychodów 934932,49 1083240,98 

3 Średnia zmiana wartości przychodów 

– zaopatrzenie w wodę w % 

 37,68 

4 Średnia zmiana wartości przychodów 

– odprowadzanie ścieków w % 

 15,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku 

obowiązywania nowych taryf. 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Współ-

czynnik 

alokacji 

Taryfowe grupy odbiorców usług 

Gr. 1  w zł Gr. 2  w zł Ogółem 

 1 2 3 4 5 

1 Zaopatrzenie w wodę     

 1) koszty eksploatacji/ w tym: 

a) koszty bezpośrednie 

- amortyzacja lub odpisy 

umorzeniowe 

- wynagrodzenia z narzutami 

- materiały 

- energia 

- opłata za korzystanie ze 

środowiska 

- podatki i opłaty – inne  

- usługi obce 

- pozostałe koszty 

b) alok.: koszty pośrednie 

- rozliczenie kosztów 

wydziałowych i działalności 

pomocniczej 

      - alokowane koszty ogólne 

 

 

A 

 

A 

A 

A 

 

B 

A 

A 

A 

 

A 

 

 

 

 

332585 

131420 

149087 

 

70589 

6451 

92515 

10611 

 

246451 

 

  

 

 

 

332585 

131420 

149087 

 

70589 

6451 

92515 

10611 

 

246451 

 

 2) raty kapitałowe ponad wartość 

amortyzacji 

A    

 3) odsetki A    

 4) należności nieregularne A    

 5)marża zysku A    

 6) razem wartość niezbędnych 

przychodów 

 1039709  1039709 

2 Odprowadzanie ścieków     

 1) koszty eksploatacji/ w tym: 

a) koszty bezpośrednie 

- amortyzacja lub odpisy 

umorzeniowe 

- wynagrodzenia z narzutami 

- materiały 

- energia 

- opłata za korzystanie ze 

środowiska 

- podatki i opłaty – inne  

- usługi obce 

- pozostałe koszty 

b) alok.: koszty pośrednie 

- rozliczenie kosztów 

wydziałowych i działalności 

pomocniczej 

      - alokowane koszty ogólne 

 

 

C 

 

C 

C 

C 

D 

 

C 

C 

 

C 

C 

 

 

 

 

103439 

16324 

7433 

 

0 

911 

876517 

2792 

 

 

26904 

 

 

 

 

4892 

772 

352 

 

0 

43 

41457 

132 

 

 

1273 

 

 

 

 

 

 

108331 

17096 

7785 

 

0 

954 

917974 

2924 

 

 

28177 

 

 

 2) raty kapitałowe ponad wartość 

amortyzacji 

C    

 3) odsetki C    

 4) należności nieregularne C    

 5)marża zysku C    

 6) razem wartość niezbędnych 

przychodów 

 1034320 48921 1083241 



 

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania taryf. 

 

Lp. 

Współ-

czynnik 

alokacji 

Wyszczególnienie 
Jedn. 

miary 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Grupa1 Grupa 2 Ogółem 

 1 2 3 4 5 6 

1 A Sprzedaż roczna wody m3 

 

% 

310091 

 

100 

 310091 

 

100 

2 B Przewidywane roczne opłaty 

za korzystanie ze środowiska- 

usługi zaopatrzenia w wodę 

zł 

 

% 

70589 

 

100 

 70589 

 

100 

3 C Ilość roczna dostarczanych 

ścieków 

m3 

 

% 

160504 

 

96,68 

5504 

 

3,32 

166008 

 

100 

4 D Przewidywane roczne opłaty 

za korzystanie ze środowiska 

– usługi odprowadzania 

ścieków 

zł 

 

% 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela F. kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej. 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

Taryfowa grupa odbiorców usług       

Grupa 1 Grupa 2       

1 2 3       

1. Zaopatrzenie w wodę   

 1) wartość niezbędnych przychodów w 

zł/rok 
         1039709.-  

      

 W tym:         

 a) wartość niezbędnych przychodów 

rozliczanych za ilość dostarczonej 

wody 
948878  

      

 b) wartość niezbędnych przychodów 

rozliczanych stawką opłaty 

abonamentowej 
90831  

      

 2) zużycie wody w m3/rok 310091        

 3) liczba odbiorców 2329        

 4) cena 1 m3 wody w zł/m3 3,06        

 5) stawka opłaty abonamentowej na 

odbiorcę w zł/m-c 
3,25  

      

2. Odprowadzanie ścieków   

 1) wartość niezbędnych przychodów w 

zł/rok 
1034320 48921 

      

 W tym:         

 a) wartość niezbędnych przychodów 

rozliczanych za ilość odbieranych 

ścieków 
1019200 48876 

      

 b) wartość niezbędnych przychodów 

rozliczanych stawką opłaty 

abonamentowej 
15120 45 

      

 2) odprowadzone ścieki w m3/rok 160504 5504       

 3) liczba odbiorców 336 1       

 4) cena usługi odprowadzania ścieków w 

zł/ m3 
6,35 8,88 

      

 5) stawka opłaty abonamentowej na 

odbiorcę w zł/m-c 
3,75 3,75 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług,  z uwzględnieniem 

wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. 

 

Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług 

  Grupa 1 Grupa 2 ogółem 
 1 2 3 4 

1 Zaopatrzenie w wodę     

 1) zużycie wody w m3/rok 310091  310091 

 2) cena za m3 wody w zł/ m3 3,06  3,06 

 3) stawka opłaty abonamentowej 3,25  3,25 

 4) przychody wg należności za 

ilości dostarczonej wody (cena) w 

zł/rok 

948878  948878 

 5) przychody wg należności za 

stawki opłat abonamentowych w 

zł/rok 

90831  90831 

 Wartość przychodów w zł/rok 1039709  1039709 

2 Odprowadzanie ścieków    

 1) ilość ścieków odprowadzonych 

rocznie w m3/rok 

160504 5504 166008 

 2) cena usługi odprowadzenia 

ścieków w zł/ m3 

6,35 8,88  

 3) stawka opłaty abonamentowej 3,75 3,75  

 4) przychody wg należności za ilość 

odprowadzonych ścieków (cena) w 

zł/ rok 

1019200 48876 1068076 

 5) przychody wg należności za 

stawki opłat abonamentowych w 

zł/rok 

15120 45 15165 

 Wartość przychodów w zł/rok 1034320 48921 1083241 

 

 

 



Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków. 

Lp. Wyszczególnienie 
Taryfowa grupa odbiorców usług 

Grupa 1 Grupa 2 ogółem 
 1 2 3 4  

1 Zaopatrzenie w wodę     

 Wartość przychodów     

 1) w roku obowiązywania 

nowych taryf 1039709  1039709 

 

 2) w roku obrachunkowym 

poprzedzającym 

wprowadzenie nowych taryf       755172,01         755172,01 

 

 Wzrost przychodów 1,38  1,38  

2 Odprowadzanie ścieków    

 Wartość przychodów     

 1) w roku obowiązywania 

nowych taryf 
1034320 48921 1083241 

 

 2) w roku obrachunkowym 

poprzedzającym 

wprowadzenie nowych taryf 

(pro forma) 

892709,35 42223,14        934932,49 

 

 Wzrost przychodów 1,16 1,16 1,16  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


