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1. Rodzaj prowadzonej działalności 
 
 

 „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze prowadzi 

działalność w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Prezydenta Miasta Zielona Góra                     

Nr GK.I 7015-3-2-28/4  z dnia 20 lipca 2004 roku, zezwolenia wydanego Decyzją Wójta 

Gminy Zielona Góra  Nr RGG-7033/14/06  z dnia 26 lutego 2006 roku i zezwolenia wydanego 

Decyzją Wójta Gminy Świdnica  Nr ZUK-7033/1/08  z dnia 24 września 2008 roku. 

 

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot  działalności przedsiębiorstwa stanowi: 
 

1/ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie 

wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych, 

2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków  

dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą  urządzeń  

kanalizacyjnych.   

 
 
 
2. Rodzaj i struktura taryfy 

 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z. o. o. przedkłada taryfę niejednolitą 

wieloczłonową. Taryfowe ceny i stawki  opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie 

dostawy wody i odbioru ścieków  świadczonych przez „Zielonogórskie Wodociągi                       

i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.  

 
 
3. Taryfowe grupy odbiorców 
 
 

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na 

podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu 

rozliczeń za świadczone usługi.  

 

Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału 

odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług: 
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L.p.            Taryfowa grupa  
          odbiorców usług  

      Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

 0                             1                                                         2 

 1. Zaopatrzenie w wodę       ( ZW ): 
1.1. Wszyscy odbiorcy 

usług 
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną 
podstawową grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona 
zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak        
i odbiorców przemysłowych i pozostałych, rozliczanych za 
ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza, 
wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych, na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody, a także Gminę, która wnosi opłaty za pobór wody do 
celów określonych w  art. 22 Ustawy.  
 
W ramach jednej taryfowej grupy odbiorców usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zakresie stosowania 
opłat abonamentowych wyodrębniono następujących 
odbiorców:  

- odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 
głównego lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie zużytej 
- odbiorcy korzystający z lokali w budynkach 
wielolokalowych 
- odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia 
wody 

 2. Odprowadzanie ścieków  ( OŚ ): 
2.1. Gospodarstwa domowe Odbiorcy odprowadzający ścieki związane bezpośrednio z 

prowadzeniem gospodarstwa domowego, rozliczani za ilość 
odprowadzanych ścieków określoną w  oparciu o ilość zużytej 
wody, ustaloną na  podstawie wskazań wodomierza, 
wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierzy 
dodatkowych lub urządzeń pomiarowych. 

2.2 Odbiorcy 
odprowadzający ścieki 
bezpośrednio do 
kolektora otwartego 
 

Odbiorcy odprowadzający ścieki bezpośrednio do kolektora 
otwartego, niekorzystający z sieci kanalizacyjnej , rozliczani 
za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu  o 
ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań 
wodomierza, wodomierza głównego, wodomierza własnego 
lub urządzeń pomiarowych. 
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2.3. 
 

Pozostali odbiorcy Wszyscy pozostali odbiorcy nie wymienieni w punktach 2.1.        
i 2.2, rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną 
w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie 
wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierza 
własnego, wodomierzy dodatkowych lub urządzeń 
pomiarowych, a w szczególności podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą i instytucje związane z: 
-  ochroną zdrowia i opieką społeczną, oświatą i wychowaniem, 
-  kulturą i sztuką, 
-  administracja państwową i samorządową, 
-  organizacje polityczne i społeczne oraz związki zawodowe, 

placówki naukowe, 
-  instytucje kościelne i związki wyznaniowe, 
-  podmioty zużywające wodę dla celów inwestycji 

budowlanych. 
 
W ramach gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców 
usług w zakresie stosowania opłat abonamentowych 
wyodrębniono następujących odbiorców:  

- odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego 
- odbiorcy korzystający z lokali w budynkach 
wielolokalowych 
- odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia 
wody  
 
 

Użyte w tabeli określenia: wodomierz, wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz własny                  
w rozumieniu § 2 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzonego Uchwałą nr 
LXVI/601/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2006 r. oraz uchwałą Nr XV/167/07 Rady Miasta Zielona 
Góra z 30 października 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków i  „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzonego Uchwałą nr LII/314/06 
Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2006 r. oraz Uchwałą Nr XII/109/2007 Rady Gminy Zielona Góra z 
31 października 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
oraz „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzonego Uchwałą nr X/58/07 Rady 
Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2007 r.  
 
4.  Wysokość cen i stawek opłat 
 
 

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 dostarczoną wodę przyjęto : 

 
1. cena - wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody, którą odbiorca usług jest 

zobowiązany zapłacić spółce, (Tabela 1); 

2. stawka opłaty abonamentowej – niezależnej od ilości dostarczonej wody, którą 

odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić spółce, naliczanej  bez względu na rozmiar 
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poboru wody lub też jego brak, na zasadach określonych  w Tabeli 3,  wyrażonej w zł 

za przyjęty okres rozliczeniowy, z podziałem na: 

- 0,5-miesięczny lub 

- 1-mesięczny lub 

- 2-miesięczny lub 

- 3-miesięczny okres rozliczeniowy, 
 
przyjęte w rozliczeniach za dostarczaną wodę: 

- w oparciu o wskazania wodomierza głównego; 

- w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej; 

- w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; 

- w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 

wody.  

W rozliczeniach za odebrane ścieki przyjęto : 
 

1. cena - wyrażona w złotych za 1 m3 odebranych ścieków, którą odbiorca usług jest 

zobowiązany zapłacić spółce, (Tabela 2); 

2. stawka opłaty abonamentowej – niezależna od ilości odebranych ścieków, którą 

odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić spółce, naliczana bez względu na ilość 

odebranych ścieków lub też ich brak, na zasadach określonych  w Tabeli 3,  wyrażona  

w zł za przyjęty okres rozliczeniowy, z podziałem na: 

- 0,5-miesięczny lub 

- 1-miesięczny lub 

- 2-miesięczny lub 

- 3-miesięczny okres rozliczeniowy, 

przyjęte w rozliczeniach za odprowadzone ścieki: 

- w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego; 

- w oparciu o wskazania wodomierza głównego, na podstawie którego ustalane jest 

zużycie wody; 

- w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; 

- w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 

wody. 

3. stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 

do urządzeń kanalizacyjnych - zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 4.1. 

Do cen i stawek opłat (netto) zgodnie z § 2, pkt. 9 do 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. 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 z późniejszymi zmianami) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT),  

wprowadzony odrębnymi przepisami. 
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Wysokość cen za dostarczoną wodę na okres od dnia 01.04.2013 do dnia 31.03.2014 
przedstawia się następująco: 
 
 
Tabela 1 Dla odbiorców  usługi zaopatrzenia w wodę 

 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena / stawka  
Jednostka miary 

netto z VAT 

1 2 3 4 5 6 

1. Wszyscy odbiorcy 
usług zaopatrzenia 
w wodę 

cena za 1 m3 dostarczonej 
wody 

 
3,65 

 
3,94 

 
zł/m3 

 
 
 
Wysokość cen za odprowadzanie  i oczyszczanie ścieków na okres od dnia 01.04.2013 do 
dnia 31.03.2014 przedstawia się następująco: 
 
 
 
Tabela 2 Dla odbiorców  usług odprowadzania i oczyszczania ścieków 

 
 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena / stawka 
Jednostka miary 

netto z VAT 
1 2 3 4 5 6 

1. Gospodarstwa 
domowe 

cena za 1 m3 
odprowadzonych ścieków 

4,81 5,19 zł/m3 

2. Odbiorcy 
odprowadzający 
ścieki 
bezpośrednio do 
kolektora 
otwartego 

cena za 1 m3  odprowadzonych 
ścieków 

2,42 2,61 zł/m3 

3. 
 

Pozostali odbiorcy 
usług 

cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków 

6,27 6,77 zł/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 
Wysokość stawek opłat abonamentowych dla wszystkich odbiorców usług na okres od 
dnia 01.04.2012 do dnia 31.03.2013 przedstawia się następująco: 
 
Tabela 3 Dla wszystkich  odbiorców  usług-opłaty abonamentowe 
 

Lp.  
Taryfowa grupa 

odbiorców  
Wyszczególnienie  

Stawka opłaty  

netto  brutto  
1. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla półmiesięcznego okresu rozliczeniowego       

w zł 

1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego  

 

i) dla dostarczania wody  7,01 7,57 
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 7,51 8,11 

iii) dla odprowadzania ścieków  7,01 7,57 

2. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego 

w zł 

1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego  

  

i) dla dostarczania wody  7,51 8,11 
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 8,51 9,19 

iii) dla odprowadzania ścieków  7,51 8,11 
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania 
wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej  
6,51 7,03 

3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku 
wielolokalowym  

6,51 7,03 

4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina 

pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy  

  
  

i) dla dostarczania wody  2,88 3,11 
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3,88 4,19 

iii) dla odprowadzania ścieków  2,88 3,11 
3. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego  

w zł 
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego  

    

i) dla dostarczania wody  8,51 9,19 

ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 10,51 11,35 

iii) dla odprowadzania ścieków  8,51 9,19 
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania 
wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej  
6,51 7,03 

3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku 
wielolokalowym  

6,51 7,03 

4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina 

pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy  

    

i) dla dostarczania wody  3,88 4,19 
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5,88 6,35 

  iii) dla odprowadzania ścieków  3,88 4,19 
4. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego   

w zł 
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego  

    

i) dla dostarczania wody  9,51 10,27 

ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 12,51 13,51 

iii) dla odprowadzania ścieków  9,51 10,27 
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania 
wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej  
6,51 7,03 

3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku 
wielolokalowym  

6,51 7,03 

4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina 

pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy  

    

i) dla dostarczania wody  4,88 5,27 

ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 7,88 8,51 

iii) dla odprowadzania ścieków  4,88 5,27 
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4.1. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ”Zielonogórskich 

Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. 

 

Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie od dnia 01.04.2013 do dnia 

31.03.2014 przedstawia się następująco: 

 
 
Tabela 1. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń (grupa II i III) w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

 
Lp. 

 
Wskaźnik 

 
Jednostka 

Jednostkowa 
stawka 

opłaty, zł/kg 
 Grupa II  zł/kg 
1. Azot amonowy 

g/m³ 
(mg/l) 

 

    24,11 
2. Fosfor ogólny     24,11 
3. Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

     24,11 
4. ChZT  metodą dwuchromianową      14,49 
5. Siarczany     4,47 
6. Chlorki     4,47 
7. Zawiesina ogólna     4,47 
8. 
 

Ogólny węgiel organiczny (OWO) 14,49 

9. Żelazo ogólne 14,49 
10. Glin 14,49 
 
11. Zawiesina łatwo opadająca 

1/m³ 
(ml/l) 

zł/l 
    12,12 

 Grupa III  zł/kg 
12. Fenole lotne ( indeks fenolowy) 

g/m³ 
(mg/l) 

 

 

422,10 
13. Substancje ropopochodne 422,10 
14. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym   422,10 
15. Substancje powierzchniowo czynne anionowe   422,10 
16. Cynk   633,19 
17. Chrom ogólny   633,19 
18. Cyjanki wolne, miedź, nikiel, ołów   791,18 
19. Rtęć  1055,29 
20. Kadm  1055,29 
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Tabela 2. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń (grupa I) w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń 

kanalizacyjnych. 
 
 
l.p. 

 
Wskaźnik 

 
Wielkość przekroczenia 

Jednostkowa 
stawka opłaty, 
zł/m³ 

1. Temperatura mniej niż 5ºC, za każdy stopień przekroczenia 
5ºC i więcej, za każdy stopień przekroczenia 

   0,60 
   1,21 

2. pH – odczyn wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH 

  
   1,21 

3. pH – odczyn wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o  0,5 pH do 1,5 pH 

 
   3,02 

4. pH – odczyn wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o 1,5 pH do 2,5 pH 

 
   6,03 

5. pH – odczyn wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o  2,5 pH i więcej 

 
 11,70 

 
Za przekroczenie dopuszczalnych wartości innych wskaźników zanieczyszczeń niż 

wymienione w Tabeli 1 i 2, a ujętych w załącznikach nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra 

Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 

ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

(Dz. U. nr 136/2006, poz. 964), jednostkowa stawka opłaty wynosi 1 191,14zł za kg ładunku 

zanieczyszczeń.  

 

Uwaga. Podane w tabelach jednostkowe stawki opłat są stawkami netto, należy doliczyć do 

nich podatek od towarów i usług-VAT w wysokości określonej przepisami. 

 

Warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji, w tym najwyższe 

dopuszczalne wartości wskaźników  ustalane są w umowach zawieranych z dostawcami 

ścieków. 

 

4.2. Stawka opłaty za przyłączenie. 

Opłaty za przyłączenie urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych zgodnie z § 5 pkt.7 

rozporządzenia 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 ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886) są jednolite dla 

wszystkich taryfowych grup odbiorców i wynoszą: 

1. za przyłączenie do urządzeń wodociągowych – 153,00 zł 

2. za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych – 153,00 zł 
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Podana stawka opłaty jest stawką netto, należy doliczyć do niej podatek od towarów i usług-

VAT w wysokości określonej przepisami. 

 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości  
w wodomierze i urządzenia pomiarowe 

 
5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia wymienionymi w pkt.6. 

5.2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, 

w którym były świadczone usługi. 

Opłaty abonamentowe regulowane są przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy 

Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.  

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na 

warunkach i w terminach określonych w umowie. 

Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na 

wyposażenie w przyrządy pomiarowe.  

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań 

wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako 

równą ilości dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości, zgodnie z art. 27, 

ust. 5 Ustawy. 

Ilość ścieków u odbiorców wyposażonych w przyrządy pomiarowe ustala się na 

podstawie wskazań tych przyrządów. 

Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy 

zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy 

odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. 

W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości 

ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określania 

przeciętnych norm zużycia wody Dz. U. nr 8 poz. 70), a ilość ścieków w takim przypadku jako 

równą ilości wody wynikającej z norm. 

Jeżeli Spółka świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest 

urządzenia pomiarowego lub wodomierza własnego, ilość ścieków ustala się zgodnie                         

z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku w tych 

normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie. 
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W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość 

pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie  3 miesięcy przed 

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

średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 

średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego 

działania wodomierza. 

Podstawowym okresem rozliczeniowym w Spółce jest okres dwóch miesięcy. 

Występują też okresy rozliczeniowe półmiesięczne, jednomiesięczne, dwumiesięczne                         

i trzymiesięczne. 

Na życzenie odbiorcy Spółka może dokonać dodatkowego rozliczenia w czasie 

krótszym niż ustalony w umowie okres rozliczeniowy. Opłata abonamentowa pobierana jest 

wówczas w wysokości określonej w tabeli 3 jak dla rozliczenia z osobą korzystająca z lokalu     

w budynku wielolokalowym i jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. 

 Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody                      

i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Spółki. 

 
 
6. Warunki stosowania cen 
 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie               

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące 

na terenie Miasta Zielona Góra na okres 12 miesięcy, od dnia 01 kwietnia 2013 r. do dnia                  

31 marca 2014 r.  

 

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r.    

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. 

Nr123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia 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  (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

 
 

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną ze zdrojów 

ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do 

zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

Taryfa zawiera zgodnie z § 5 pkt.6 w/w Rozporządzenia stawkę opłaty za przekroczenia 

warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. 
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Taryfa zawiera także  zgodnie z § 5 pkt.7 w/w Rozporządzenia stawkę opłaty za 

przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. 

 
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup  

odbiorców 
 
 

6.1.1. Zaopatrzenie w wodę 
 
 
Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Zakres świadczonych usług 

1 2 3 

1. Wszyscy odbiorcy 
usług 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie, 
dostarczanie), dokonywane jest dla wszystkich 
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady 
technologiczne i techniczne.  

 
 
 
6.1.2. Odprowadzanie ścieków 

 
 
 
Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Zakres świadczonych usług 

1 2 3 

1. 
 

 

Gospodarstwa 
domowe                                     
                        
 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, 
odprowadzanie) z budynków mieszkalnych   

2. 
 

Odbiorcy 
odprowadzający 
ścieki bezpośrednio 
do kolektora 
otwartego 
 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, 
odprowadzanie) bezpośrednio do kolektora otwartego, 
bez wykorzystania sieci kanalizacyjnej 

3. Pozostali odbiorcy Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, 
odprowadzanie)  
- z zakładów przemysłowych i usługowych i innych 
odbiorców nie wymienionych w pkt. 1 
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Jakość dostarczanych ścieków jest zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia, 

powodując z kolei zróżnicowanie kosztów ich oczyszczania. Koszty te są wyższe                         

w przypadku pozostałych odbiorców ścieków. 

 

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 
 
 

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów 

wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  w regulaminie uchwalonym przez 

Radę Miasta Zielona Góra uchwałą  Nr LXVI/601/06 z dnia 30 maja 2006 r. oraz uchwałą                

Nr XV/167/07 Rady Miasta Zielona Góra z 30 października 2007 r. zmieniającą  uchwałę w 

sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i w regulaminie uchwalonym 

przez Radę Gminy Zielona Góra uchwałą Nr LII/314/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.                          

i Uchwałą  Nr XII/109/07 Rady Gminy Zielona Góra z  31 października 2007 r. zmieniającą  

uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Zielona Góra oraz Uchwałą nr X/58/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2007 r.                    

w sprawie  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Świdnica. 

Woda z ujęcia  powierzchniowego na rzece Obrzycy i z ujęcia wód podziemnych                

w Zawadzie podlega procesom uzdatniania na Stacji Uzdatniania  Wody w Zawadzie,                

woda z ujęć wód podziemnych położonych w zachodniej części miasta w Stacji Uzdatniania 

Wody „Zacisze”, a woda z ujęć głębinowych przy ul. Zjednoczenia jest wtłaczana 

bezpośrednio do sieci wodociągowej. 

Jakość wody dostarczanej przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.     

w Zielonej Górze jest zgodna z normami krajowymi. 

Wszystkie ścieki dostarczone do kanalizacji są oczyszczane w procesie mechaniczno-

biologicznym wraz z utylizacją osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Łężycy. 

Ścieki po oczyszczeniu posiadają parametry jakościowe określone w obowiązującym 

pozwoleniu wodno-prawnym. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 
 
 

Adam Urbaniak 
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UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO 

TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I 

ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

 

Spis treści: 

1. Informacje ogólne 

2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia 

3. Standardy jakościowe usług 

4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji 

kosztów 

5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do uzasadnienia: 

1. Tabele od A do H 
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1. Informacje ogólne 

 

Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                                         

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Zielona Góra. 

 

Wniosek o zatwierdzenie taryfy na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.04.2013 do dnia 

31.03.2014, został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku      

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r.,                 

Nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, oraz Rozporządzeniem 

Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru 

wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r.,Nr 127, poz.886). Wszelkie określenia 

odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, 

użyte w tekście pochodzą z tej ustawy. 

 

2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia 

 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze prowadzą 

działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości  

dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na 

uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także 

optymalizację kosztów. 

 

Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków jest: 

 

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00Z), 

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00Z). 
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3. Standardy jakościowe usług 

 

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone: 

- w zezwoleniach wydanych na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

- w umowie Spółki określającej rodzaje prowadzonej działalności, w tym w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

- w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujących na 

terenie ich działania, 

- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz 

- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach  

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. 

 

Celem poprawy jakości usług Spółka wdrożyła system monitorujący procesy 

produkcyjne i pozwalający na niezwłoczną likwidację  zakłóceń w procesie, a także na stałą 

kontrolę parametrów jakościowych. 

 

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są 

przez własne, akredytowane laboratorium zakładowe. W celu uzyskania dodatkowych 

przychodów laboratorium świadczy usługi na zewnątrz. 

 

Zgłaszane awarie sieci są lokalizowane i usuwane bezzwłocznie, spółka posiada 

wdrożony system zarządzania jakością i ochroną środowiska ISO 9001-2001 i 14001-2005.  
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4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod 

alokacji kosztów: 

 

1) Precyzyjne przypisanie kosztów do grup taryfowych a także ośrodków ich generowania. 

2) Zapewnienie ciągłości dostaw wody o dobrej jakości oraz oczyszczanie ścieków 

wprowadzanych do wód i gruntów o parametrach zgodnych z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Kształtując nowe taryfy uwzględniono stosowane dotychczas w „Zielonogórskich 

Wodociągach i Kanalizacji” Sp.  z o. o. zasady ewidencji kosztów, strukturę odbiorców oraz 

warunki związane z rozwojem firmy. 

Niezbędne przychody obliczono tak, aby pokryły uzasadnione koszty eksploatacji                    

i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz koszty związane z działalnością 

inwestycyjną. 

Opłata abonamentowa pozwoli  na pokrycie w części kosztów związanych                              

z rozliczeniem należności za wodę i ścieki, odczytem wodomierzy, utrzymaniem w gotowości 

urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 

 

5. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf 

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie wyłoniono odrębnych grup odbiorców 

usług. Ustalono jednakową cenę za dostawę wody dla wszystkich odbiorców.  

W zakresie dostarczania wody ceny wzrosną netto: 

- o  0,18 zł/m3 dla wszystkich odbiorców. 

 

W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków ceny wzrosną netto: 

         

- o  0,22 zł/m3 dla gospodarstw domowych 

- o  0,28 zł/m3 dla pozostałych odbiorców 

- o  0,05 zł/m3 dla odprowadzających ścieki bezpośrednio do kolektora otwartego 

 

Opłaty abonamentowe skalkulowano zgodnie z ust 3  § 13 rozporządzenia 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  ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886)    
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Stawka opłaty abonamentowej została skalkulowana na podstawie pokazanych w tabeli D1 

kosztów: 

- utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych  

- odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego  

- rozliczenia należności za wodę lub ścieki  

Stawka  opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 

głównego lub urządzenia pomiarowego zawiera koszty dotyczące odczytu i rozliczenia                      

z odbiorcą oraz koszty utrzymania w gotowości urządzeń  wodociągowych lub 

kanalizacyjnych. 

 

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach 

wielolokalowych lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej uwzględnia koszty odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego  i rozliczenia 

należności za wodę lub ścieki. 

 

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody zawiera koszty rozliczenia i utrzymania w gotowości  urządzeń  wodociągowych 

lub/i kanalizacyjnych. 

Stawki w porównaniu do poprzedniej taryfy wzrosną : 

- za utrzymanie w gotowości urządzeń  wodociągowych  o 0,05 zł /odbiorcę/miesiąc                      

i wynosi 1,00 zł/odbiorcę/m-c 

- za utrzymanie w gotowości urządzeń  kanalizacyjnych o 0,05 zł /odbiorcę/miesiąc                       

i wynosi 1,00 zł/odbiorcę/m-c 

- za rozliczenie o 0,09 zł /odbiorcę/ okres rozliczeniowy i wynosi 1,88 zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy  

- za odczyt o 0,22 zł /odbiorcę/ okres rozliczeniowy i wynosi 4,63 zł/odbiorcę/ okres 

rozliczeniowy  

  Spółka jest zobowiązana do zapewnienia stałej możliwości korzystania z jej usług                 

w zakresie  dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Koszty utrzymania w gotowości 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych są ponoszone bez względu na to czy, i w jakim 

stopniu, poszczególni odbiorcy korzystają z usług spółki. 

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych 

na podstawie § 5 pkt.7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w 

sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf  oraz warunków rozliczeń  za  
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zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127, 

poz. 886)    zmiana  w stosunku do poprzedniej taryfy, wzrost : 

- za usługę 1 przyłączenia do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych                       

o 3,00 zł netto, czyli wynosi 153,00 zł netto 

 

Na wzrost kosztów świadczonych przez Spółkę  usług wpływ mają inwestycje 

zrealizowane w poprzednim okresie taryfowym i planowane do zakończenia w okresie 

obowiązywania nowych taryf, aporty rzeczowe urządzeń wnoszonych do spółki przez 

udziałowców, a także majątek przejmowany w trybie art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i odprowadzaniu ścieków, czyli przekazywane odpłatnie Spółce urządzenia 

wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane z własnych środków przez osoby fizyczne i 

prawne. 

W trakcie obowiązywania nowych taryf w ramach realizacji Projektu „Gospodarka 

ściekowa na terenie Zielonej Góry-II etap” i „Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego’’ 

zostanie: 

- zakończona budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Racula i Drzonków w Gminie 

Zielona Góra 

- przekazana sieć wodociągowa i kanalizacyjna Lubuskiego Parku Przemysłowego.  

W okresie 01.04.2013-31.03.2014 spółka planuje wzrost sprzedaży związany                        

z podłączaniem  do sieci wodno-kanalizacyjnych nowych klientów na obszarach objętych w/w 

projektami oraz klientów nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. 

W ustalaniu niezbędnych przychodów uwzględniono : 

1) amortyzację – wysokość wynika z planu amortyzacji naliczonej od posiadanych                        

i planowanych nabyć w okresie taryfowym środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych; 

2) wynagrodzenia i narzuty z uwzględnieniem 2,5 % wzrostu przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w spółce w stosunku do ubiegłego okresu taryfowego. 

W odniesieniu do wysokości funduszu płac za ubiegły okres taryfowy faktyczny wzrost 

płac wyniesie 1,9 %. 

3) energię – założono w roku obowiązywania nowej taryfy wzrost zużycia energii przez 

nowe przepompownie, suszarnię osadów ściekowych przy równoczesnym planowanym 

obniżeniu średniej ceny o około 3 %. Ogółem zaplanowany koszt energii wzrośnie o 

około 0,3 %. 
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4) podatki i opłaty: 

- podatek od nieruchomości – w związku z zakończonymi inwestycjami nastąpił wzrost  

wartości budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, co jest 

głównym powodem wzrostu ww. podatku. Pomimo braku  podwyżek stawek na terenie 

Miasta Zielona Góra nastąpi wzrost podatku od nieruchomości o około 8 %. Natomiast na 

terenie Gminy Zielona Góra, przy utrzymaniu preferencyjnej stawki w wysokości 1,3% od 

wartości budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków nastąpi 

wzrost podatku o około 2 %. 

- pozostałe podatki i opłaty – wzrost około 9% 

5) Pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania: 

- materiały; 

- usługi obce; 

- pozostałe koszty 

zaplanowano wzrost o wskaźnik cen produkcji sprzedanej tj.2,3%. Ponadto ujęte zostały 

koszty, które nie wystąpiły w okresie taryfowym od 01.04.2012-31.03.2013 

W okresie obowiązywania nowych taryf będzie kontynuowana  spłata pożyczek 

zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu uzyskanego 

w Banku Ochrony Środowiska na realizację Projektu „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej 

na terenie Zielonej Góry i Świdnicy”.  Równocześnie zostanie rozpoczęta spłata kolejnej 

pożyczki zaciągniętej w 2012 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na wkład własny w finansowaniu projektu „Gospodarka ściekowa na 

terenie Zielonej Góry-II etap”. 

Kalkulacja cen i stawek opłat oparta jest na wartości niezbędnych przychodów, których 

pokrycie przez opłaty gwarantuje świadczenie usług przez Spółkę nieprzerwanie i na 

odpowiednim poziomie. 

Uzyskanie niezbędnych przychodów jest konieczne do pokrycia kosztów bieżącej 

eksploatacji i utrzymania, jak i wydatków związanych z odtworzeniem systemu wodociągowo-

kanalizacyjnego.  

W 2013 w ramach rozszerzenia projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej 

Góry-II etap” spółka rozpocznie: 

- renowację sieci kanalizacyjnej w Zielonej Górze; 

- rozbudowę instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków; 

- budowę kolektora odciążającego w ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze; 

- zakupi wielofunkcyjny samochód i zestaw do inspekcji kamerą TV. 



 22 

Zakończenie ww. rozszerzenia projektu planowane jest na 2015 rok. Spółka poniesione 

nakłady w 2013 roku planuje sfinansować ze środków UE i ze środków własnych. 

Jednocześnie spółka planuje rozszerzenie projektu „Uzbrojenie Lubuskiego Parku 

Przemysłowego - III etap”. Nakłady te sfinansuje ze środków Lubuskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego i ze środków własnych. 

Spółka opracowując taryfę jest zobowiązana do przestrzegania polskich regulacji prawnych 

oraz unijnych w związku z realizacją wyżej wymienionych Projektów. 

W kształtowaniu się cen ważne są zapisy Traktatu WE w zakresie środowiska naturalnego - 

główna zasada  „zanieczyszczający płaci”: stosowanie takiego systemu taryfikacji, dla którego 

wszystkie koszty zanieczyszczenia byłyby ponoszone przez zanieczyszczającego. 

Przy opracowaniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków przyjęto następujące okresy do rozliczeń: 

1) rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf - 12 kolejnych  

pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku - okres od 01.01.2012-

31.12.2012 r. 

2) rok obowiązywania nowych taryf - 01.04.2013-31.03.2014 r. 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 
 
 

Adam Urbaniak 
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Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku   

z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. 

 

 

1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen                  

i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana %

4/3

Taryfowa grupa 
odbiorców usług

0 1 3 4 5

3,47 3,65 105,19%

1,79 1,88 105,03%

4,41 4,63 104,99%

0,95 1,00 105,26%

3,55 3,73 105,07%

3,47 3,65 105,19%

1,79 1,88 105,03%

4,41 4,63 104,99%

0,95 1,00 105,26%

3,53 3,72 105,40%

3
Wszyscy 
odbiorcy 150,00 153,00 102,00%

- stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c

 -cena wody (zł/m3)

Pozostali

2

gotowość w zł/odbiorcę/m-c

- cena wskaźnikowa 1)        

- opłata za przyłaczenie do urzadzeń wodociągowych                        
za 1 przyłączenie/w zł

- cena wskaźnikowa 1)        

gotowość w zł/odbiorcę/m-c

- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy

- za 1 usługę  rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy

Lp.

Taryfa nowaTaryfa obowiązująca

                                          Wielkość cen i stawek opłat

1

Gospodarstwa 
domowe

Wyszczególnienie

 -cena wody (zł/m3)

Rodzaj cen i stawek opłat

2

- stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c

- za 1 usługę  rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy

- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy
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Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia 

wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków. 
 

Zmiana %

4/3

Taryfowa grupa 
odbiorców usług

0 1 3 4 5

4,59 4,81 104,79%

1,79 1,88 105,03%

4,41 4,63 104,99%

0,95 1,00 105,26%

4,65 4,89 105,16%

2,37 2,42 102,11%

2,37 2,42 102,11%

5,99 6,27 104,67%

1,79 1,88 105,03%

4,41 4,63 104,99%

0,95 1,00 105,26%

6,25 6,44 103,04%

4
Wszyscy 
odbiorcy 150,00 153,00 102,00%

2

- opłata za przyłaczenie do urzadzeń kanalizacyjnych                        
za 1 przyłączenie/w zł

- za 1 usługę  rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy

- stawki opłat  za przekroczenie warunków wprowadzania 
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

określone zostały w rozdziale 4.1 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków

- cena wskaźnikowa 1) i 2)        

- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy

1

Gospodarstwa 
domowe

- za 1 usługę  rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy

- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy

gotowość w zł/odbiorcę/m-c

- cena wskaźnikowa 1)        

                                          Wielkość cen i stawek opłat

gotowość w zł/odbiorcę/m-c

- stawka opłaty abonamentowej w zł/ m-c:

Wyszczególnienie

Rodzaj cen i stawek opłat

2

 -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

- stawka opłaty abonamentowej w zł/ m-c:

Odbiorcy 
odprowadzający 

ścieki 
bezpośrednio do 

kolektora 
otwartego

 -cena usługi odprowadzania ścieków- (zł/m3) 

- cena wskaźnikowa 1)        

Pozostali

3

Lp.

Taryfa obowiązująca Taryfa nowa

 -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

 
Uwaga:        
1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikających  z cen i stawek 
opłat w złotych, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych  ścieków. 
2) W cenie wskaźnikowej dotyczącej stawek opłat taryfowych za odprowadzanie ścieków uwzględniono przychody osiągnięte 
z tytułu opłat należnych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych- 
opłaty te dotyczą wszystkich odbiorców usług, którzy odprowadzają ścieki przekraczające dopuszczalne normy ścieków 
określone w rozdziale 4.1 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
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Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Przychody-wykonanie Niezbędne przychody 

I.2012-XII.2012 IV.2013-III.2014 
0 1 2 3 

1. Zaopatrzenie w wodę      

  1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 22 691 928,38 24 213 000,00 

  a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 3 232 990,74 3 352 000,00 

  b) koszty zakupionej przez siebie wody 0,00 0,00 

  2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji     

  3) odsetki     

  4) należności nieregularne 0,00 0,00 

  5) marża zysku 0,00 0,00 

  6) wartość niezbędnych przychodów 22 691 928,38 24 213 000,00 

2. Odprowadzanie ścieków     

  1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 28 158 802,70 30 575 400,00 

  a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 9 445 152,47 9 436 000,00 

  b) koszty zakupionej przez siebie wody 0,00 0,00 

  2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0,00   

  3) odsetki   0,00 

  4) należności nieregularne 0,00 0,00 

  5) marża zysku 0,00 0,00 

  6) wartość niezbędnych przychodów 28 158 802,70 30 575 400,00 

3. 
Średnia zmiana wartości przychodów - 
zaopatrzenie w wodę w %   1) 

x 106,70% 

4. 
Średnia zmiana wartości przychodów - 
odprowadzanie ścieków w %   2) 

x 108,58% 

 

 Uwagi:    
1) [wielkość z wiersza 1.6) kolumna 3] : [wielkość z wiersza 1.6) kolumna 2] x 100%    
2) [wielkość z wiersza 2.6) kolumna 3] : [wielkość z wiersza 2.6) kolumna 2] x 100%   
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Tabela D.  Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług 
w roku obowiązywania nowych taryf. Woda     

 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Współczynnik              
alokacji                            

wg tabeli E 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Gospodarstwa 
domowe 

Pozostali                 
odbiorcy 

Ogółem                  
w zł 

0 1 2 3 4 5 

1. Zaopatrzenie w wodę          

  
1) koszty eksploatacji i 
utrzymania w tym: 

  15 690 000,00 8 027 400,00 23 717 400,00 

  a)koszty bezpośrednie   13 484 400,00 6 899 000,00 20 383 400,00 

  
       - amortyzacja lub odpisy 
umorzeniowe 

A 2 131 700,00 1 090 700,00 3 222 400,00 

  
       - wynagrodzenia z 
narzutami 

A 5 122 300,00 2 620 700,00 7 743 000,00 

         - materiały A 1 031 000,00 527 500,00 1 558 500,00 

         - energia A 2 401 400,00 1 228 600,00 3 630 000,00 

  
       - opłata za korzystanie ze 
środowiska 

B 291 000,00 149 000,00 440 000,00 

         - podatki i opłaty - inne A 1 760 400,00 900 600,00 2 661 000,00 

         - usługi obce A 514 700,00 263 300,00 778 000,00 

         - pozostałe koszty A 231 900,00 118 600,00 350 500,00 

  b)alokacja: koszty pośrednie A 2 205 600,00 1 128 400,00 3 334 000,00 

  
 - rozliczenie kosztów 
wydziałowych i działalności 
pomocniczej 

A 1 047 900,00 536 100,00 1 584 000,00 

   - alokowane koszty ogólne A 1 157 700,00 592 300,00 1 750 000,00 

  
2) raty kapitałowe ponad 
wartość amortyzacji 

A     0,00 

  3) odsetki A 0,00 0,00 0,00 

  4) należności nieregularne         

  5) marża zysku         

  
6) Razem wartość 
niezbędnych przychodów 

  15 690 000,00 8 027 400,00 23 717 400,00 
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Tabela D.  Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług 
w roku obowiązywania nowych taryf. Ścieki 
   

 
 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Współczynnik              
alokacji                            

wg tabeli E 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Gospodarstwa 
domowe 

Pozostali                 
odbiorcy 

Odbiorcy 
odprowadzający 

ścieki 
bezpośrednio do 

kolektora 
otwartego 

Ogółem                  
w zł 

0 1 2 3 4 5 6 

      C1,D,D2 C1,D,D2 C2,D3,D4   

2. Odprowadzanie ścieków           

  1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:   20 084 000,00 9 515 800,00 581 000,00 30 180 800,00 

  a)koszty bezpośrednie   17 514 000,00 8 507 400,00 516 000,00 26 537 400,00 

         - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C1,C2 6 555 000,00 2 572 000,00 181 000,00 9 308 000,00 

         - wynagrodzenia z narzutami C1,C2 2 640 000,00 1 036 400,00 73 000,00 3 749 400,00 

         - materiały C1,C2 1 321 000,00 518 500,00 36 000,00 1 875 500,00 

         - materiały do oczyszczania D2,D4 299 000,00 719 000,00 20 000,00 1 038 000,00 

         - energia  C1,C2 544 000,00 213 000,00 15 000,00 772 000,00 

         - energia zużyta w procesie oczyszczania D2,D3 514 000,00 1 235 000,00 35 000,00 1 784 000,00 

         - opłata za korzystanie ze środowiska D,D1 222 000,00 87 000,00 6 000,00 315 000,00 

         - podatki i opłaty - inne C1,C2 3 909 000,00 1 534 000,00 108 000,00 5 551 000,00 

         - usługi obce C1,C2 1 123 000,00 440 000,00 31 000,00 1 594 000,00 

         - pozostałe koszty C1,C2 387 000,00 152 500,00 11 000,00 550 500,00 

  b)alokacja: koszty pośrednie   2 570 000,00 1 008 400,00 65 000,00 3 643 400,00 

  
 - rozliczenie kosztów wydziałowych                       
i działalności pomocniczej 

C1,C2 749 000,00 294 000,00 16 000,00 1 059 000,00 

   - alokowane koszty ogólne C1,C2 1 821 000,00 714 400,00 49 000,00 2 584 400,00 

  2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji           

  3) odsetki           

  4) należności nieregularne           

  5) marża zysku           

  
6) Razem wartość niezbędnych 
przychodów 

  20 084 000,00 9 515 800,00 581 000,00 30 180 800,00 
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Tabela D1.  Alokacja niezbędnych przychodów  rozliczanych na  "abonament" wg taryfowych grup 
odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf. 
 

Gospodarstwa 
domowe

Pozostali                 
odbiorcy razem

Gospodarstwa 
domowe

Pozostali                 
odbiorcy razem

Gospodarstwa 
domowe

Pozostali                 
odbiorcy razem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9

1 Zaopatrzenie w wodę                                                           
1) koszty eksploatacji i utrzymania,         
w tym: 111 000,00 18 600,00 129 600,00 66 120,50 39 579,50 105 700,00 162 842,00 97 458,00 260 300,00 495 600,00

a) koszty bezpośrednie: 111 000,00 18 600,00 129 600,00 66 120,50 39 579,50 105 700,00 162 842,00 97 458,00 260 300,00 495 600,00

- amortyzacja 111 000,00 18 600,00 129 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 600,00

- wynagrodzenia z narzutami 0,00 0,00 0,00 66 120,50 39 579,50 105 700,00 162 842,00 97 458,00 260 300,00 366 000,00

- materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- energia 0,00

- opłata za korzystanie ze środowiska 0,00

- podatki i opłaty - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- usługi obce 0,00

- pozostałe koszty 0,00

b) alokowane koszty pośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- rozliczenie kosztów wydziałowych i 
działalności pomocniczej 0,00

- alokowane koszty ogólne 0,00
2) raty kapitałowe ponad wartość 
amortyzacji 0,00

3) odsetki 0,00

4) należności nieregularne 0,00

5) marża zysku 0,00

Razem wartość niezbędnych przychodów 111 000,00 18 600,00 129 600,00 66 120,50 39 579,50 105 700,00 162 842,00 97 458,00 260 300,00 495 600,00

2 Odprowadzanie ścieków                                                    
1) koszty eksploatacji i utrzymania,         w 
tym: 110 900,00 17 100,00 128 000,00 65 982,50 11 017,50 77 000,00 162 360,00 27 240,00 189 600,00 394 600,00

a) koszty bezpośrednie: 110 900,00 17 100,00 128 000,00 65 982,50 11 017,50 77 000,00 162 360,00 27 240,00 189 600,00 394 600,00

- amortyzacja 110 900,00 17 100,00 128 000,00 0,00 0,00 128 000,00

- wynagrodzenia z narzutami 0,00 0,00 0,00 65 982,50 11 017,50 77 000,00 162 360,00 27 240,00 189 600,00 266 600,00

- materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- opłata za korzystanie ze środowiska

- podatki i opłaty - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- usługi obce

- pozostałe koszty 0,00

b) alokowane koszty pośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- rozliczenie kosztów wydziałowych i 
działalności pomocniczej 

- alokowane koszty ogólne
2) raty kapitałowe ponad wartość 
amortyzacji

3) odsetki

4) należności nieregularne

5) marża zysku

Razem wartość niezbędnych przychodów 110 900,00 17 100,00 128 000,00 65 982,50 11 017,50 77 000,00 162 360,00 27 240,00 189 600,00 394 600,00

Lp.
Ogółem zł

Gotowość zł  Rozliczenie zł
Wyszczególnienie

Współczynnik 
alokacji wg 

tabeli E

Taryfowa grupa odbiorców usług

Odczyt zł
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Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf –Woda 
 
 
 
 
 

Lp. 
Współczynnik 

alokacji 
Wyszczególnienie 

Jedn. 
miary 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Gospodarstwa 
domowe 

Pozostali 
odbiorcy 

ogółem 

0 1 2 3 4 5 6 

1. A Sprzedaż roczna wody 
m3 4 300 000,00 2 200 000,00 6 500 000,00 

%        
66,15% 33,85% 100,0% 

2. B 
Przewidywane roczne opłaty za 

korzystanie ze środowiska - 
usługi zaopatrzenia w wodę 

zł 291 000,00 149 000,00 440 000,00 

%        66,15% 33,85% 100,0% 
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Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf –Ścieki 
 
 

Lp. 
Współczynnik 

alokacji 
Wyszczególnienie 

Jedn. 
miary 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Gospodarstwa 
domowe 

Pozostali 
odbiorcy 

Odbiorcy 
odprowadzający 

ścieki 
bezpośrednio do 

kolektora 
otwartego 

ogółem 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 

C1 

Ilość roczna dostarczanych ścieków 
m3 4 175 000,00 1 485 000,00   5 660 000,00 

wsk. alokacji ilościowy skorygowany o 
wskaźnik z poz.w.3k.7 C2 %   71,82% 28,18%   100,0% 

Ilość roczna dostarczanych ścieków 
m3     240 000,00 240 000,00 

C2 wskaźnik udziału kosztów 
bezpośrednich na podstawie kalkulacji 

kosztów jednostkowych %      1,94%   

4. D 

Przewidywane roczne opłaty za 
korzystanie ze środowiska - usługi 

odprowadzania ścieków 

zł 222 000,00 87 000,00   309 000,00 

%        71,82% 28,18%   100,0% 

5. D1 
zł     6 000,00 6 000,00 

%            1,94%   

6. 

D2 

Przewidywane koszty 
energii elektrycznej w 
procesie  oczyszczania 

ścieków 

Ładunek 
ChZT w 
ściekach kg/d 7 264,00 17 466,00   24 730,00 
wsk. alokacji 
ładunku w 
ściekach %        29,37% 70,63%   100,0% 
Przewidywane 
koszty energii 
elektrycznej w 
procesie 
oczyszczania 
ścieków zł 

514 000,00 1 235 000,00   1 784 000,00 

D3     35 000,00   
wsk. alokacji 
ładunku w 
ściekach %            1,94%   

7. 

D2 

Przewidywane koszty 
materiałów używanych 

w procesie  
oczyszczania ścieków 

Ładunek 
ChZT w 
ściekach kg/d 7 264,00 17 466,00   24 730,00 
wsk. alokacji 
ładunku w 
ściekach %        29,37% 70,63%   100,00% 
Przewidywane 
koszty 
zużycia 
materiałów w 
procesie 
oczyszczania 
ścieków zł 

299 000,00 719 000,00   1 038 000,00 

D4 
    20 000,00   

wsk. alokacji 
ładunku w 
ściekach %            1,94%   
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Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą 
alokacji prostej-Woda 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy 
Ogółem 

0 1 2 3 4 

I Zaopatrzenie w wodę   

  1 wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym: 16 029 962,50 8 183 037,50 24 213 000,00 

  
1) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za 
ilość dostarczonej wody 15 690 000,00 8 027 400,00 23 717 400,00 

  
2) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych 
stawką opłaty abonamentowej 339 962,50 155 637,50 495 600,00 

  
a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 

głównego  337 261,00 60 074,00 397 335,00 

  * za rozliczenie  65 274,00 11 927,00 77 201,00 

  ** za odczyt 161 203,00 29 595,00 190 798,00 

  *** za gotowość 110 784,00 18 552,00 129 336,00 

  

b) korzystających z lokali w budynkach 

wielolokalowych lub na podstawie wskazań 

wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej 2 305,00 95 448,00 97 753,00 

  * za rozliczenie  666,00 27 585,00 28 251,00 

  ** za odczyt 1 639,00 67 863,00 69 502,00 

  
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody 396,50 115,50 512,00 

  * za rozliczenie  180,50 67,50 248,00 

  *** za gotowość 216,00 48,00 264,00 

  2 zużycie wody w m3/rok 4 300 000,00 2 200 000,00 6 500 000,00 
  3 liczba rozliczeń 35 171 21 053 56 224 
  1) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza  34 721 6 344 41 065 

  
2) korzystających z lokali w budynkach 
wielolokalowych 354 14 673 15 027 

  
3) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 
wody 96 36 132 

  4 liczba odczytów 35 171 21 049 56 220 
  1) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza  34 817 6 392 41 209 

  
2) korzystających z lokali w budynkach 
wielolokalowych 354 14 657 15 011 

  5 liczba odbiorców (gotowość) 9 250 1 550 10 800 
  1) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza  9 232 1 546 10 778 

  
2) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 
wody 18 4 22 

  6 cena 1m3 wody w zł/m3  (1) 3,65 3,65   
  7 stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy        

  
1) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 

głównego (2) 7,51 7,51   
  * za 1 rozliczenie  1,88 1,88     
  ** za 1  odczyt 4,63 4,63     
  *** za gotowość w zł/miesiąc 1,00 1,00     

  

2) korzystających z lokali w budynkach 

wielolokalowych  lub na podstawie wskazań 

wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej (3) 6,51 6,51   
  * za 1 rozliczenie  1,88 1,88     
  ** za 1 odczyt 4,63 4,63     

  
3) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody (4) 2,88 2,88   
  * za 1 rozliczenie  1,88 1,88     
  *** za gotowość w zł/miesiąc 1,00 1,00     

1)- (wartość z wiersza I.1.1): (wartość z wiersza I.2)       
2)- [(wartość z wiersza I.1.2.a*): (wartość z wiersza I.3.1)]+[(wartość z wiersza I.1.2.a**):  
(wartość z  wiersza I.4.1)] +{[( wartość z wiersza I.1.2.a***): (wartość z wiersza I.5.1)]:12}   
3)- [(wartość z wiersza I.1.2.b*): (wartość z wiersza I.3.2)]+[(wartość z wiersza I.1.2.b**): 
(wartość z wiersza I.4.2)]      
4)- [( wartość z wiersza I.1.2.c*): (wartość z wiersza I.3.3)]+{[( wartość z wiersza I.1.2.c***):  
(wartość z wiersza I.5.2)]:12}         
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Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji 
prostej-Ścieki 
 

  Wyszczególnienie 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Gospodarstwa 
domowe 

Pozostali 
odbiorcy 

Odbiorcy 
odprowadzający 

ścieki 
bezpośrednio do 

kolektora 
otwartego 

Ogółem 

0 1 2 3 4 5 
II Odprowadzanie ścieków     
  1 wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 20 423 242,50 9 571 157,50 581 000,00 30 575 400,00 

  
1) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość 
odprowadzanych ścieków 20 084 000,00 9 315 800,00 581 000,00 29 980 800,00 

  
2) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką 
opłaty abonamentowej 339 242,50 55 357,50   394 600,00 

  
a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza  lub 

urządzenia pomiarowego 336 742,00 53 509,00   390 251,00 

  * za rozliczenie  65 198,00 10 478,00   75 676,00 

  ** za odczyt 160 860,00 25 967,00   186 827,00 

  *** za gotowość 110 684,00 17 064,00   127 748,00 

  b) korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych 1 675,00 1 790,00   3 465,00 

  * za rozliczenie  175,00 517,00   692,00 

  ** za odczyt 1 500,00 1 273,00   2 773,00 

  
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 

wody 825,50 58,50   884,00 

  * za rozliczenie  609,50 22,50   632,00 

  *** za gotowość 216,00 36,00   252,00 

  

3) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką 
opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych   200 000,00   200 000,00 

  2 odprowadzone ścieki w m3/rok 4 175 000,00 1 485 000,00 240 000,00 5 900 000,00 
  3 liczba rozliczeń 35 097 5 860   40 957 

  
1) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub 
urządzenia pomiarowego 34 680 5 573   40 253 

  2) korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych 93 275   368 

  
3) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 
wody 324 12   336 

  4 liczba odczytów 35 067 5 883   40 950 

  
1) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub 
urządzenia pomiarowego 34 743 5 608   40 351 

  2) korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych 324 275   599 
  5 liczba odbiorców (gotowość) 9 241 1 425   10 666 

  
1) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub 
urządzenia pomiarowego 9 223 1 422   10 645 

  
2) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 
wody 18 3   21 

  6 cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3     (5)  4,81 6,27 2,42   
  7 stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy         
  1) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza  (6) 7,51 7,51     
  * za 1 rozliczenie  1,88 1,88     
  ** za 1  odczyt 4,63 4,63     
  *** za gotowość w zł/miesiąc 1,00 1,00     

  
2) korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych 

(7) 6,51 6,51     
  * za 1 rozliczenie  1,88 1,88     
  ** za 1 odczyt 4,63 4,63     

  
3) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 

wody (8) 2,88 2,88     
  * za 1 rozliczenie  1,88 1,88     
  *** za gotowość w zł/miesiąc 1,00 1,00     

  

8 stawka opłaty za przekroczenie warunków 
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych  

wysokość określono w rozdziale 4.1 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
   5)- ( wartość z wiersza II.1.1): ( wartość z wiersza II.2 )       
   6)- [( wartość z wiersza II.1.2.a*): ( wartość z wiersza II.3.1)]+[( wartość z wiersza II.1.2.a**): ( wartość z wiersza II.4.1)] 
+{[( wartość z wiersza II.1.2.a***): ( wartość z wiersza II.5.1)]:12}      
   7)- [( wartość z wiersza II.1.2.b*): ( wartość z wiersza II.3.2)]+[( wartość z wiersza II.1.2.b**): ( wartość z wiersza II.4.2)]  
   8)- [( wartość z wiersza II.1.2.c*): ( wartość z wiersza II.3.3)]+{[( wartość z wiersza II.1.2.c***): ( wartość z wiersza II.5.2)]:12}  
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Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem 
wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf        
w złotych  
 

Lp. Wyszczególnienie 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy Ogółem 
0 1 2 3 4 
1 Zaopatrzenie w wodę       
  1) zużycie wody w m3/rok 4 300 000,00 2 200 000,00 6 500 000,00 
  2) cena za m3 wody w zł/m3 3,65 3,65   

  
3) stawka opłaty abonamentowej                                   
w zł/odbiorcę /miesiąc w tym:   

  
a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 
głównego  7,51 7,51   

  
b) korzystających z lokali w budynkach 
wielolokalowych 6,51 6,51   

  
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody  2,88 2,88   

  
4) przychody według należności za ilość dostarczonej 
wody (cena) w zł/rok 15 690 000,00 8 027 400,00 23 717 400,00 

  
5) przychody według należności za stawki opłat 
abonamentowych w zł/rok 339 962,50 155 637,50 495 600,00 

  Wartość przychodów w zł/rok 16 029 962,50 8 183 037,50 24 213 000,00 

Lp. Wyszczególnienie 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Gospodarstwa domowe 
Pozostali 
odbiorcy 

Odbiorcy 
odprowadzający 

ścieki 
bezpośrednio do 

kolektora 
otwartego Ogółem 

0 1 2 3 4 5 
2 Odprowadzanie ścieków       
  1)ilość ścieków odprowadzonych rocznie  w m3/rok 4 175 000,00 1 485 000,00 240 000,00 5 900 000,00 
  2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m3 4,81 6,27 2,42   

  
3) stawka opłaty abonamentowej                                   
w zł/odbiorcę /miesiąc w tym:   

  
a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 
lub urządzenia pomiarowego 7,51 7,51     

  
b) korzystających z lokali w budynkach 
wielolokalowych 6,51 6,51     

  
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody  2,88 2,88     

  
4) przychody według należności za ilość 
odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok 20 084 000,00 9 315 800,00 581 000,00 29 980 800,00 

  
5) przychody według należności za stawki opłat 
abonamentowych w zł/rok 339 242,50 55 357,50   394 600,00 

  

5) przychody według należności za stawki opłat za 
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych w zł/rok   200 000,00   200 000,00 

  Wartość przychodów w zł/rok 20 423 242,50 9 571 157,50 581 000,00 30 575 400,00 
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Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę  
i odprowadzanie ścieków 
 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy Ogółem 

0 1 2 3 4 

1 

Zaopatrzenie w wodę   

Wartość przychodów   

1) w roku obowiązywania nowych taryf 16 029 962,50 8 183 037,50 24 213 000,00 

2) w roku obrachunkowym poprzedzającym 
wprowadzenie nowych taryf 14 555 184,81 8 136 743,56 22 691 928,37 

Wzrost przychodów  1) 110,13% 100,57% 106,70% 

Lp. Wyszczególnienie 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

Gospodarstwa domowe 
Pozostali 
odbiorcy 

Odbiorcy 
odprowadzający 

ścieki 
bezpośrednio do 

kolektora 
otwartego Ogółem 

0 1 2 3 4 5 

2 

Odprowadzanie ścieków   

Wartość przychodów         

1) w roku obowiązywania nowych taryf 20 423 242,50 9 571 157,50 581 000,00 30 575 400,00 

2) w roku obrachunkowym poprzedzającym 
wprowadzenie nowych taryf  18 658 209,46 8 944 679,97 555 913,27 28 158 802,70 

Wzrost przychodów  2) 109,46% 107,00% 104,51% 108,58% 

 
1)[( wartość z wiersza 1.1) : ( wartość z wiersza 1.2)] x 100%   
2)[( wartość z wiersza 2.1) : ( wartość z wiersza 2.2) ] x 100%   
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