
 2 

załącznik do uchwały nr XLVI.578.2017 
Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

„ZIELONOGÓRSKIE  WODOCIĄGI I KANALIZACJA” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w  ZIELONEJ GÓRZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

 
obowiązujące na terenie Miasta Zielona Góra 

na okres: od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Spis treści: 

 
strona: 

 

1. Rodzaj prowadzonej działalności         4 

2. Rodzaj i struktura taryfy                                                         4 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług          4 

4.  Wysokość cen i stawek opłat                                                                            6 

4.1. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych „ Zielonogórskich  

Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z. o. o.                  10    

4.2     Stawka opłaty za przyłączenie         11                                                           

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia  

nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe        12 

6. Warunki stosowania cen            13 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych  

taryfowych grup odbiorców          14 

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług       15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

1. Rodzaj prowadzonej działalności 

 

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

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 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.  
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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: 

 

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 tj.:  

1)  wodę pobraną ze zdrojów ulicznych;   

2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele 

przeciwpożarowe;   

 3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych 

terenów zielonych.   

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 główny, urządzenie pomiarowe w rozumieniu § 2 „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Zielona Góra” zatwierdzonego 

Uchwałą nr VII.25.2015 przez Pełniącego Funkcję Rady Miasta  Zielona Góra z dnia 04 lutego 2015 r. 

Natomiast użyte określenia w rozumieniu: 

wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego 

przy punkcie czerpalnym wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, 

wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym, służący ustaleniu 

ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy , 

wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody odbiorcy, 

zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, 

 

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 m
3
 dostarczonej wody, którą odbiorca usług jest 

zobowiązany zapłacić Spółce, (Tabela 1); 
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2. stawka opłaty abonamentowej – niezależnej od ilości dostarczonej wody, którą 

odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić Spółce, naliczanej  bez względu na rozmiar 

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 m
3
 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. 
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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. 

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę na okres od dnia 01.04.2017 do dnia 31.03.2018 

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 m
3
 dostarczonej 

wody 

 

4,27 

 

4,61 

 

zł/m
3
 

 
 

Wysokość cen za odprowadzanie  i oczyszczanie ścieków na okres od dnia 01.04.2017 do 

dnia 31.03.2018 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 m

3
 

odprowadzonych ścieków 

6,65 7,18 zł/m
3
 

2. Odbiorcy 

odprowadzający 

ścieki 

bezpośrednio do 

kolektora 

otwartego 

cena za 1 m
3  

odprowadzonych 

ścieków 

2,70 2,92 zł/m
3 

3. 

 

Pozostali odbiorcy 

usług 

cena za 1 m
3
 odprowadzonych 

ścieków 

6,65 7,18 zł/m
3
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Wysokość stawek opłat abonamentowych dla wszystkich odbiorców usług na okres od 

dnia 01.04.2017 do dnia 31.03.2018 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  8,55 9,23 

ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 9,16 9,89 

iii) dla odprowadzania ścieków  8,55 9,23 

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  9,16 9,89 

ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 10,38 11,21 

iii) dla odprowadzania ścieków  9,16 9,89 

2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania 

wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej  

7,94 8,58 

3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku 
wielolokalowym  

7,94 8,58 

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  3,52 3,80 

ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4,74 5,12 

iii) dla odprowadzania ścieków  3,52 3,80 

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  10,38 11,21 

ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 12,82 13,85 

iii) dla odprowadzania ścieków  10,38 11,21 

2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania 

wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej  

7,94 8,58 

3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku 
wielolokalowym  

7,94 8,58 

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  4,74 5,12 

ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 7,18 7,75 

  iii) dla odprowadzania ścieków  4,74 5,12 

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  11,60 12,53 

ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 15,26 16,48 

iii) dla odprowadzania ścieków  11,60 12,53 

2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania 

wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej  

7,94 8,58 

3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku 

wielolokalowym  
7,94 8,58 

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  5,96 6,44 

ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 9,62 10,39 

iii) dla odprowadzania ścieków  5,96 6,44 
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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 01.04.2017 do dnia 

31.03.2018 przedstawia się następująco: 

Tabela 1. 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 

   0,66 

   1,32 

2. pH – odczyn wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH 

  

   1,32 

3. pH – odczyn wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o  0,5 pH do 1,5 pH 

 

   3,30 

4. pH – odczyn wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o 1,5 pH do 2,5 pH 

 

   6,58 

5. pH – odczyn wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o  2,5 pH i więcej 

 

 12,76 

 

Tabela 2. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników 

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

kanalizacyjnych. 

 

 

L.p. 

 

Nazwa wskaźnika 

Dopuszczalne 

stężenie, 

mg/dm³ 

Jednostkowa 

stawka opłaty 

netto, zł/kg 

 Grupa II   

1. Azot amonowy 200 26,31 

2. Fosfor ogólny 10 26,31 

3. Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu BZT5 800 4,28 

4. ChZT metodą dwuchromianową 1200 1,71 

5. Siarczany 500 4,87 

6. Chlorki 1000 4,87 

7. Zawiesina ogólna 600 4,87 

8. Azot ogólny 60 26,31 

9. Zawiesina łatwo opadająca 10 (ml/dm³) 13,23 (zł/dm³) 

 Grupa III   

10. Fenole lotne 15 45,55 

11. Cynk 2 124,56 

12. Rtęć 0,2 124,56 

13. Kadm 0,1 124,56 

14. Miedź 0,2 124,56 
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15. Nikiel 0,2 124,56 

16. Chrom ogólny 1 124,56 

17. Chrom 
+6 

0,2 124,56 

18. Ołów 0,2 124,56 

19. Węglowodory ropopochodne 15 460,65 

20. Substancje powierzchniowo czynne anionowe 15 460,65 

21. Substancje powierzchniowo czynne niejonowe 20 460,65 

22. Cyjanki wolne 0,5 863,43 

23. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 460,65 

24. Żelazo ogólne 10 15,81 

 

Za przekroczenie dopuszczalnych wartości innych wskaźników zanieczyszczeń niż 

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

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (Dz. U. z dnia 25 października 2016 r., poz.1757)  jednostkowa stawka 

opłaty wynosi 1 299,92 zł za 1 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 z 

późniejszymi zmianami) 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 

Podana stawka opłaty jest stawką netto, należy doliczyć do niej podatek od towarów i usług-

VAT w wysokości określonej przepisami. 
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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. 

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 
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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 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 2017 

r. do dnia 31 marca 2018 r.  

 

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

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity     

Dz. U. z 2015 r., poz. 139 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 z późniejszymi 

zmianami), 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. 

Taryfa zawiera także  zgodnie z § 5 pkt.7 w/w Rozporządzenia stawkę opłaty za 

przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. 
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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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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 Pełniącego Funkcję Rady Miasta  Zielona Góra Uchwałą nr VII.25.2015              

z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Miasta Zielona Góra i Uchwałą nr XXV/139/2016 Rady Gminy 

Świdnica z dnia 22 czerwca 2016 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. Na terenie dzielnicy Nowe Miasto woda dostarczana 

jest z lokalnych ujęć i stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w: Łężycy, Janach, Zawadzie, 

Stożnem, Jarogniewicach, Starym Kisielinie, Ochli, Zatoniu. 

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

w Zielonej Górze jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015                   

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015 r.                  

poz. 1989) . 

Ścieki dostarczone do kanalizacji są oczyszczane w procesie mechaniczno-

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

terenie dzielnicy Nowe Miasto-Ochla ścieki odprowadzane są do lokalnej oczyszczalni 

ścieków. 

Ścieki po oczyszczeniu posiadają parametry jakościowe określone w obowiązujących 

pozwoleniach wodno-prawnych. 

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
 
 
 

Tomasz Paweł Sroczyński 
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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. Informacja o ilości i cenie za zakup wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń  

nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.  

2. 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 01.04.2017 do dnia 

31.03.2018, został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku      

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity              

Dz. U. z 2015r., poz.139 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 z 

późniejszymi zmianami). Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, 

rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy 

lub rozporządzenia. 

 

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.  
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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  0,05 zł/m
3
 dla wszystkich odbiorców. 

 

W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków ceny wzrosną netto: 

         

- o  0,23 zł/m
3
 dla gospodarstw domowych 

- o  0,23 zł/m
3
 dla pozostałych odbiorców 

- o 0,02 zł/m
3 

dla pozostałych odbiorców odprowadzających ścieki bezpośrednio 

do kolektora otwartego  
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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 z późniejszymi zmianami)    

Stawka opłaty abonamentowej została skalkulowana na podstawie pokazanych w tabeli D3 

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 netto : 

- za utrzymania w gotowości urządzeń  wodociągowych  o 0,06 zł /odbiorcę/miesiąc                     

i wynosi 1,22 zł/odbiorcę/m-c 

- za utrzymania w gotowości urządzeń  kanalizacyjnych o 0,06 zł /odbiorcę/miesiąc                             

i wynosi 1,22 zł/odbiorcę/m-c 

- za rozliczenie o 0,12 zł /odbiorcę/ okres rozliczeniowy i wynosi 2,30 zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy  

- za odczyt o 0,28 zł /odbiorcę/ okres rozliczeniowy i wynosi 5,64 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. 
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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 zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków               

( Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886 z późniejszymi zmianami)    nie zmienia  się w stosunku 

do poprzedniej taryfy : 

- za usługę 1 przyłączenia do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych                       

wynosi 153,00 zł netto 

 

W tabelach A-H wyłączono przychody i koszty dotyczące opłat za przyłączenie do 

urządzeń wodociągowych oraz do urządzeń kanalizacyjnych, a także dotyczące opłat za 

przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych ”Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. 

 

 

Na wzrost kosztów usług świadczonych przez Spółkę wpływ mają inwestycje 

zrealizowane z własnych środków finansowych Spółki w poprzednim okresie taryfowym i 

planowane do zakończenia  w okresie obowiązywania nowych taryf, aporty rzeczowe 

urządzeń wnoszonych do Spółki, 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 okresie 01.04.2017-31.03.2018 Spółka planuje wzrost sprzedaży związany                        

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

projektami inwestycyjnymi „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry-II etap” i 

„Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra-III etap”, oraz klientów 

nowowybudowanych budynków mieszkalnych w porównaniu do rzeczywistej sprzedaży              

w okresie od 01.12. 2015r.  do 30.11.2016 r. 

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. 

Przyjęta wartość amortyzacji w okresie taryfowym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 

wynosi 16 937 000. Przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek zaciągniętych na 
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realizację projektów inwestycyjnych, które były dofinansowane ze środków unijnych i 

na realizację nowych inwestycji ujętych w „Planie rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2018”.; 

2) wzrost kosztów wynagrodzeń o kwotę 686 000 zł i narzutów od wynagrodzeń o kwotę 

108 000 zł w stosunku do poprzedniego okresu taryfowego, uwzględniającą 

średnioroczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

Spółce, ustalonego przez strony uprawnione do zawarcia zakładowego układu 

zbiorowego, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt.1 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. z 17.07.2006 Nr 127, poz. 886 z późniejszymi zmianami). ; 

3) energię – założono w roku obowiązywania nowej taryfy:  

- zmniejszenie zużycia energii z tytułu modernizacji pompowni wody 

- wzrost zużycia energii przez przepompownie i suszarnię osadów ściekowych 

- obniżkę ceny energii o około 1,1 % 

- wzrost cen energii z tytułu podwyżki opłat dystrybucji o 5,2 % 

Ogółem zaplanowano w stosunku do poprzedniego okresu taryfowego zmniejszenie 

kosztów energii o 522 000 zł.; 

4) podatki i opłaty: 

- podatek od nieruchomości – w związku z zakończonymi inwestycjami nastąpił 

wzrost  wartości budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem na 

terenie Miasta Zielona Góra.  

Wartość budowli opodatkowanej wg stawki 2,0 % podatku od nieruchomości na 

terenie miasta Zielona Góra na dzień 01.01.2017 r. wynosiła 510 mln złotych. 

Zaplanowane koszty podatku od nieruchomości wynoszą 11 604 000 i wzrosły o 

200 000 zł w stosunku do przyjętych kosztów w poprzedniej taryfie. 

- opłaty za korzystanie ze środowiska określono na podstawie rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska (Dz.U. z 2015 r. poz. 1875) oraz prognozowanego poboru wody i 

prognozowanego wprowadzania ścieków do wód. Zaplanowane koszty opłat za 

korzystanie ze środowiska wynoszą 820 000 zł i wzrosły o 167 000 zł . 

- pozostałe podatki i opłaty zostały utrzymane na zbliżonym poziomie do poprzedniej 

taryfy. 

5) zużycie materiałów - zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniami technologicznymi                               

z uwzględnieniem wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu tj.  1,6 % na 2017 r. 
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Zaplanowane koszty wynoszą 6 554 000 zł i wzrosły o 809 000 zł w stosunku do 

przyjętych kosztów w poprzedniej taryfie. Na wzrost tych kosztów wpływ mają 

między innymi: 

- zakup środka chemicznego do neutralizacji odorów z kanalizacji; 

- wzrost materiałów do naprawy, remontów środków trwałych i narzędzi 

- wzrost wydatków na zakup wodomierzy. 

6) odsetki od kredytu i pożyczek zaciągniętych jako wkład własny na realizację inwestycji 

dofinansowanych ze środków unijnych w wysokości 1 102 000 zł. 

 

Pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania: 

- usługi obce; 

- pozostałe koszty 

zaplanowano wzrost o wskaźnik cen produkcji sprzedanej tj. 1,6 %. Ponadto ujęte zostały 

koszty, które nie wystąpiły w okresie taryfowym od 01.04.2016-31.03.2017. 

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 będzie 

kontynuowana spłata pożyczek: 

- zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

wkład własny w finansowaniu projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry-II 

etap” i „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra-III etap”; 

- zaciągniętych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

realizację projektów Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry-II etap” i „Gospodarka 

ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra-III etap”. 

Zadłużenie Spółki z tytułu zaciągniętych pożyczek na realizację inwestycji na dzień 

31.12.2016 r. wyniosło 49,9 mln. 

Równocześnie w okresie obowiązywania nowych taryf Spółka planuje rozpocząć 

kolejne inwestycje, które będą dofinansowane ze środków unijnych. Są to projekty: 

- „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra-Etap IV” obejmująca zadania: 

 Zatonie - kanalizacja 

 Oczyszczalnia –fermentacja ścieków 

 Krępa – wodociąg 

 Wilkanowo – wodociąg 
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 Łężyca – Czarkowo wodociąg 

na wartość netto 52 800 000 zł.; 

- „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra –Etap V” obejmująca zadania:  

 Ochla – kanalizacja 

 Zawada – SUW filtracja 

 renowacja kolektorów 

 Oczyszczalnia –awaryjne składowisko odpadów 

 Oczyszczalnia – stanowisko mycia pojazdów 

na wartość netto 29 200 000 zł. 

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.  

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 01.12.2015-

30.11.2016 r. 

2) rok obowiązywania nowych taryf - 01.04.2017-31.03.2018 r. 
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Informacja o ilości i cenie za zakup wody i wprowadzenie ścieków do 

urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. 

 
1. Informacja o ilości i cenie za zakup wody 

 

Spółka na terenie obszaru, którego dotyczy niniejszy Wniosek Taryfowy nie dokonuje 

poboru wody z urządzeń nie będących w jej posiadaniu. 

 

2. Informacja o ilości i cenie za wprowadzanie ścieków do urządzeń nie będących 

w jej posiadaniu 

 

Spółka na terenie obszaru, którego dotyczy niniejszy Wniosek Taryfowy nie wprowadza 

ścieków do urządzeń nie będących w jej posiadaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
 
 
 

Tomasz Paweł Sroczyński 
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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. 

 

Zmiana %

4/3

Taryfowa grupa 

odbiorców 

usług

0 1 3 4 5

4,22 4,27 101,18%

2,18 2,30 105,50%

5,36 5,64 105,22%

1,16 1,22 105,17%

4,35 4,41 101,38%

4,22 4,27 101,18%

2,18 2,30 105,50%

5,36 5,64 105,22%

1,16 1,22 105,17%

4,30 4,39 102,09%

3

Wszyscy 

odbiorcy 153,00 153,00 100,00%

2

1

Gospodarstwa 

domowe

 -cena wody (zł/m
3
)

Lp.

Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa

Rodzaj cen i stawek opłat                                           Wielkość cen i stawek opłat

2

Pozostali

 -cena wody (zł/m
3
)

- stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c

- 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)        

- stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c

- opłata za przyłaczenie do urzadzeń 

wodociągowych  za 1 przyłączenie/w zł

- 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)        

 

 

 

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.  
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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

6,42 6,65 103,58%

2,18 2,30 105,50%

5,36 5,64 105,22%

1,16 1,22 105,17%

6,52 6,77 103,83%

2,68 2,70 100,75%

2,68 2,70 100,75%

6,42 6,65 103,58%

2,18 2,30 105,50%

5,36 5,64 105,22%

1,16 1,22 105,17%

6,47 6,72 103,86%

4

Wszyscy 

odbiorcy 153,00 153,00 100,00%

- za 1 usługę  rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy

- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy

gotowość w zł/odbiorcę/m-c

Lp.

Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa

Rodzaj cen i stawek opłat                                           Wielkość cen i stawek opłat

2

1

Gospodarstwa 

domowe

 -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

- stawka opłaty abonamentowej w zł/ m-c:

O dbiorcy 

odprowadzający 

ścieki 

bezpośrednio do 

kolektora 

otwartego

 -cena usługi odprowadzania ścieków- (zł/m3) 

- cena wskaźnikowa 1)        

3

Pozostali

 -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

- stawka opłaty abonamentowej w zł/ m-c:

- cena wskaźnikowa 1) i 2)        

- opłata za przyłaczenie do urzadzeń 

kanalizacyjnych  za 1 przyłączenie/w zł

- za 1 usługę  rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy

- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy

gotowość w zł/odbiorcę/m-c

- 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)        

2

 
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. 
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Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów 

 

 
 

Lp. Wyszczególnienie Przychody-

wykonanie 

Niezbędne 

przychody 

XII.2015-XI.2016 IV.2017-III.2018 

0 1 2 3 

1. Zaopatrzenie w wodę      

  1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 28 757 483,12 29 738 700,00 

  a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 3 908 750,65 4 634 000,00 

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

  
2) raty kapitałowe ponad wartość 

amortyzacji 
    

  3) odsetki 70 679,53 65 000,00 

  4) należności nieregularne 0,00 0,00 

  5) marża zysku 0,00 0,00 

  6) wartość niezbędnych przychodów 28 828 162,65 29 803 700,00 

2. Odprowadzanie ścieków     

  1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 33 525 422,94 37 711 300,00 

  a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 11 500 235,82 10 802 000,00 

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

  
2) raty kapitałowe ponad wartość 

amortyzacji 
0,00   

  3) odsetki 1 200 268,93 1 037 000,00 

  4) należności nieregularne 0,00 0,00 

  5) marża zysku 0,00 0,00 

  6) wartość niezbędnych przychodów 34 725 691,87 38 748 300,00 

3. 
Średnia zmiana wartości przychodów - 

zaopatrzenie w wodę w %   1) 
x 103,38% 

4. 
Średnia zmiana wartości przychodów - 

odprowadzanie ścieków w %   2) 
x 111,58% 

 
 

 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 D1.  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          

1.1 
koszty eksploatacji i 

utrzymania w tym: 
  19 387 000,00 9 463 806,00 28 850 806,00 

a) koszty bezpośrednie   16 065 000,00 7 841 606,00 23 906 606,00 

- 
amortyzacja lub odpisy 

umorzeniowe 
A 2 962 000,00 1 445 432,00 4 407 432,00 

- wynagrodzenia z narzutami A 6 011 000,00 2 934 674,00 8 945 674,00 

- materiały A 1 530 000,00 746 500,00 2 276 500,00 

- energia A 1 837 000,00 897 000,00 2 734 000,00 

- 
opłata za korzystanie ze 

środowiska 
B 356 000,00 174 000,00 530 000,00 

- podatki i opłaty - inne A 2 273 000,00 1 109 000,00 3 382 000,00 

- usługi obce A 601 000,00 293 000,00 894 000,00 

- pozostałe koszty A 495 000,00 242 000,00 737 000,00 

b) alokacja: koszty pośrednie A 3 322 000,00 1 622 200,00 4 944 200,00 

- 

rozliczenie kosztów 

wydziałowych  i działalności 

pomocniczej 

A 1 647 000,00 804 500,00 2 451 500,00 

- alokowane koszty ogólne A 1 675 000,00 817 700,00 2 492 700,00 

1.2 
raty kapitałowe ponad 

wartość amortyzacji 
A     0,00 

1.3 odsetki A 44 000,00 21 000,00 65 000,00 

1.4 należności nieregularne         

1.5 marża zysku         

1.6 
Razem wartość 

niezbędnych przychodów 
  19 431 000,00 9 484 806,00 28 915 806,00 
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Tabela D2.  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 C1,D C2,C3,D1   

2. Odprowadzanie ścieków   

1) 
koszty eksploatacji i 

utrzymania w tym: 
  28 255 000,00 8 507 291,50 344 000,00 37 106 291,50 

a) koszty bezpośrednie   24 309 000,00 7 320 191,50 299 000,00 31 928 191,50 

- 
amortyzacja lub odpisy 

umorzeniowe 
C1,C2 8 075 000,00 2 430 562,40 98 000,00 10 603 562,40 

-  wynagrodzenia z narzutami C1,C2 3 275 000,00 986 429,10 40 000,00 4 301 429,10 

- materiały C1,C2 1 594 000,00 479 500,00 20 000,00 2 093 500,00 

- materiały do oczyszczania C1,C2 957 000,00 289 000,00 12 000,00 1 258 000,00 

- energia  C1,C2 594 000,00 179 000,00 7 000,00 780 000,00 

- 
energia zużyta w procesie 

oczyszczania 
C1,C2 1 367 000,00 413 000,00 17 000,00 1 797 000,00 

- 
opłata za korzystanie ze 

środowiska 
D,D1 210 000,00 62 700,00 3 000,00 275 700,00 

- podatki i opłaty - inne C1,C2 6 389 000,00 1 924 000,00 79 000,00 8 392 000,00 

- usługi obce C1,C2 1 279 000,00 385 000,00 16 000,00 1 680 000,00 

- pozostałe koszty C1,C2 569 000,00 171 000,00 7 000,00 747 000,00 

b) alokacja: koszty pośrednie   3 946 000,00 1 187 100,00 45 000,00 5 178 100,00 

- 

rozliczenie kosztów 

wydziałowych  i działalności 

pomocniczej 

C1,C3 1 148 000,00 345 100,00 11 000,00 1 504 100,00 

- alokowane koszty ogólne C1,C3 2 798 000,00 842 000,00 34 000,00 3 674 000,00 

2) 
raty kapitałowe ponad wartość 

amortyzacji 
          

3) odsetki   796 000,00 239 000,00 2 000,00 1 037 000,00 

4) należności nieregularne           

5) marża zysku           

6) 
Razem wartość niezbędnych 

przychodów 
  29 051 000,00 8 746 291,50 346 000,00 38 143 291,50 

 

 



 32 

Tabela D3.  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: 198 225,00 28 343,00 226 568,00 122 668,00 69 218,00 191 886,00 300 330,00 169 110,00 469 440,00 887 894,00

a) koszty bezpośrednie: 198 225,00 28 343,00 226 568,00 122 668,00 69 218,00 191 886,00 300 330,00 169 110,00 469 440,00 887 894,00

- amortyzacja 198 225,00 28 343,00 226 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 568,00

- w ynagrodzenia z narzutami 0,00 0,00 0,00 122 668,00 69 218,00 191 886,00 300 330,00 169 110,00 469 440,00 661 326,00

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

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

- opłata za korzystanie ze środow iska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) alokow ane koszty pośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

rozliczenie kosztów  w ydziałow ych i 

działalności pomocniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- alokow ane koszty ogólne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2) raty kapitałow e ponad w artość amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4) należności nieregularne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) marża zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) Razem wartość niezbędnych przychodów 198 225,00 28 343,00 226 568,00 122 668,00 69 218,00 191 886,00 300 330,00 169 110,00 469 440,00 887 894,00

2 Odprowadzanie ścieków                                                    

1) koszty eksploatacji i utrzymania, w  tym: 174 377,00 24 060,60 198 437,60 99 387,00 18 663,90 118 050,90 242 768,00 45 752,00 288 520,00 605 008,50

a) koszty bezpośrednie: 174 377,00 24 060,60 198 437,60 99 387,00 18 663,90 118 050,90 242 768,00 45 752,00 288 520,00 605 008,50

- amortyzacja 174 377,00 24 060,60 198 437,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 437,60

- w ynagrodzenia z narzutami 0,00 0,00 0,00 99 387,00 18 663,90 118 050,90 242 768,00 45 752,00 288 520,00 406 570,90

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

- opłata za korzystanie ze środow iska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) alokow ane koszty pośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

rozliczenie kosztów  w ydziałow ych i 

działalności pomocniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- alokow ane koszty ogólne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2) raty kapitałow e ponad w artość amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4) należności nieregularne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) marża zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) Razem wartość niezbędnych przychodów 174 377,00 24 060,60 198 437,60 99 387,00 18 663,90 118 050,90 242 768,00 45 752,00 288 520,00 605 008,50

Lp. Wyszczególnienie

Współczynnik 

alokacji wg 

tabeli E

Taryfowa grupa odbiorców usług

Gotowość zł  Rozliczenie zł Odczyt zł

Ogółem zł
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Tabela E1. 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 4 553 000,00 2 222 000,00 6 775 000,00 

%         67,20% 32,80% 100,0% 

2. B 

Przewidywane roczne 

opłaty za korzystanie ze 

środowiska - usługi 

zaopatrzenia w wodę 

zł 356 000,00 174 000,00 530 000,00 

%         67,20% 32,80% 100,0% 
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Tabela E2. 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 4 367 000,00 1 315 000,00   5 682 000,00 
wsk. alokacji 

ilościowy 

skorygowany o 

wskaźnik ilościowy i 
wskaźnik udziału 

kosztów bezpośrednich 

odbiorców 
odprowadzających 

ścieki bezpośrednio do 
kolektora otwartego %   76,86% 23,14%   100,0% 

C2 

Ilość roczna 

dostarczanych 

ścieków kolektor       128 000,00 128 000,00 
wskaźnik udziału 

kosztów 

bezpośrednich na 

podstawie kalkulacji 

kosztów 

jednostkowych %      0,94%   

C3 

wskaźnik udziału 

kosztów pośrednich 

na podstawie 

kalkulacji kosztów 

jednostkowych %     0,87%   

4. D Przewidywane 

roczne opłaty za 

korzystanie ze 

środowiska - usługi 

odprowadzania 

ścieków 

zł 210 000,00 62 700,00 

  

272 700,00 

%         76,86% 23,14% 100,0% 

5. D1 
      3 000,00 3 000,00 

%             0,94%   
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Tabela F1. 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: 20 052 223,00 9 751 477,00 29 803 700,00 

1.1. 
 wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość 
dostarczonej wody 19 431 000,00 9 484 806,00 28 915 806,00 

1.2 
wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty 
abonamentowej 621 223,00 266 671,00 887 894,00 

1.2.a) a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego  616 868,00 99 452,00 716 320,00 

1.2.a* * za rozliczenie  121 371,00 20 645,00 142 016,00 

1.2.a** ** za odczyt 297 623,00 50 625,00 348 248,00 

1.2.a*** *** za gotowość 197 874,00 28 182,00 226 056,00 

1.2.b) 

b) korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych lub na 

podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej 3 811,00 166 803,00 170 614,00 

1.2.b* * za rozliczenie  1 104,00 48 318,00 49 422,00 

1.2.b** ** za odczyt 2 707,00 118 485,00 121 192,00 

1.2.c c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 544,00 416,00 960,00 

1.2.c* * za rozliczenie  193,00 255,00 448,00 

1.2.c*** *** za gotowość 351,00 161,00 512,00 

2 zużycie wody w m3/rok 4 553 000,00 2 222 000,00 6 775 000,00 

3 liczba rozliczeń 53 334 30 095 83 429 

3.1 rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza  52 770 8 976 61 746 

3.2 korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych 480 21 008 21 488 

3.3 rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 84 111 195 

4 liczba odczytów 53 250 29 984 83 234 

4.1 rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza  52 770 8 976 61 746 

4.2 korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych 480 21 008 21 488 

5 liczba odbiorców (gotowość) 13 540 1 936 15 476 

5.1 rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza  13 516 1 925 15 441 

5.2 rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 24 11 35 

6 cena 1m3 wody w zł/m3  (1) 4,27 4,27   

7 stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy        

7.1 rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego (2) 9,16 9,16   

7.1* * za 1 rozliczenie  2,30 2,30     

7.1** ** za 1  odczyt 5,64 5,64     

7.1*** *** za gotowość w zł/miesiąc 1,22 1,22     

7.2 

korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych  lub na 

podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej (3) 7,94 7,94   

7.2* * za 1 rozliczenie  2,30 2,30     

7.2** ** za 1 odczyt 5,64 5,64     

7.3 rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (4) 3,52 3,52   

7.3* * za 1 rozliczenie  2,30 2,30     

7.3*** *** za gotowość w zł/miesiąc 1,22 1,22   

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 F2. 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 29 567 532,00 8 834 768,00 346 000,00 38 748 300,00 

1.1. 

wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za 

ilość odprowadzanych ścieków 29 051 000,00 8 746 291,50 346 000,00 38 143 291,50 

1.2 

wartość niezbędnych przychodów rozliczanych 

stawką opłaty abonamentowej 516 532,00 88 476,50   605 008,50 

1.2.a) 

a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza  

lub urządzenia pomiarowego 513 222,00 80 166,00   593 388,00 

1.2.a* * za rozliczenie  98 311,00 16 256,00   114 567,00 

1.2.a** ** za odczyt 241 076,00 39 864,00   280 940,00 

1.2.a*** *** za gotowość 173 835,00 24 046,00   197 881,00 

1.2.b) 

b) korzystających z lokali w budynkach 

wielolokalowych 2 382,00 8 289,00   10 671,00 

1.2.b* * za rozliczenie  690,00 2 401,00   3 091,00 

1.2.b** ** za odczyt 1 692,00 5 888,00   7 580,00 

1.2.c 

c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody 928,00 21,50   949,50 

1.2.c* * za rozliczenie  386,00 6,90   392,90 

1.2.c*** *** za gotowość 542,00 14,60   556,60 

2 odprowadzone ścieki w m3/rok 4 367 000,00 1 315 000,00 128 000,00 5 810 000,00 

3 liczba rozliczeń 43 212 8 115   51 327 

3.1 

rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub 

urządzenia pomiarowego 42 744 7 068   49 812 

3.2 

korzystających z lokali w budynkach 

wielolokalowych 300 1 044   1 344 

3.3 

rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 

wody 168 3   171 

4 liczba odczytów 43 044 8 112   51 156 

4.1 

rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub 

urządzenia pomiarowego 42 744 7 068   49 812 

4.2 

korzystających z lokali w budynkach 

wielolokalowych 300 1 044   1 344 
5 liczba odbiorców (gotowość) 11 911 1 644   13 555 

5.1 

rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub 

urządzenia pomiarowego 11 874 1 643   13 517 

5.2 

rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 

wody 37 1   38 

6 cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3     (5)  6,65 6,65 2,70   

7 stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy         

7.1 rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza  (6) 9,16 9,16     

7.1* * za 1 rozliczenie  2,30 2,30     

7.1** ** za 1  odczyt 5,64 5,64     

7.1*** *** za gotowość w zł/miesiąc 1,22 1,22     

7.2 

korzystających z lokali w budynkach 

wielolokalowych (7) 7,94 7,94     

7.2* * za 1 rozliczenie  2,30 2,30     

7.2** ** za 1 odczyt 5,64 5,64     

7.3 

rozliczanych na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody (8) 3,52 3,52     

7.3* * za 1 rozliczenie  2,30 2,30     

7.3*** *** za gotowość w zł/miesiąc 1,22 1,22     

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       

1.1 zużycie wody w m3/rok 4 553 000,00 2 222 000,00 6 775 000,00 

1.2 cena za m3 wody w zł/m3 4,27 4,27   

1.3 

stawka opłaty abonamentowej                                   
w zł/odbiorcę /miesiąc                                 

w tym:   

1.3a 

a) rozliczanych na podstawie 
wskazań wodomierza 

głównego  9,16 9,16   

1.3b 

b) korzystających z lokali w 

budynkach wielolokalowych 7,94 7,94   

1.3c 

c) rozliczanych na podstawie 

przeciętnych norm zużycia 

wody  3,52 3,52   

1.4 

przychody według należności 

za ilość dostarczonej wody 

(cena) w zł/rok 19 441 310,00 9 487 940,00 28 929 250,00 

1.5 

przychody według należności 
za stawki opłat 

abonamentowych w zł/rok 621 223,80 266 671,30 887 895,10 

1.6 Wartość przychodów w zł/rok 20 062 533,80 9 754 611,30 29 817 145,10 

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       

2.1 

ilość ścieków odprowadzonych 

rocznie              w m3/rok 4 367 000,00 1 315 000,00 128 000,00 5 810 000,00 

2.2 

cena usługi odprowadzenia 

ścieków w zł/m3 6,65 6,65 2,70   

2.3 

stawka opłaty abonamentowej                                   

w zł/odbiorcę /miesiąc                                 
w tym:   

2.3a 

a) rozliczanych na podstawie 

wskazań wodomierza lub 

urządzenia pomiarowego 9,16 9,16     

2.3b 

b) korzystających z lokali w 

budynkach wielolokalowych 7,94 7,94     

2.3c 

c) rozliczanych na podstawie 
przeciętnych norm zużycia 

wody  3,52 3,52     

2.4 

przychody według należności 

za ilość odprowadzonych 
ścieków (cena) w zł/rok 29 040 550,00 8 744 750,00 345 600,00 38 130 900,00 

2.5 

przychody według należności 

za stawki opłat 
abonamentowych w zł/rok 516 532,80 88 484,34   605 017,14 

2.6 Wartość przychodów w zł/rok 29 557 082,80 8 833 234,34 345 600,00 38 735 917,14 
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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 20 062 533,80 9 754 611,30 29 817 145,10 

2) w roku obrachunkowym 

poprzedzającym wprowadzenie 

nowych taryf 19 368 504,78 9 459 657,87 28 828 162,65 

Wzrost przychodów  1) 103,58% 103,12% 103,43% 

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 29 557 082,80 8 833 234,34 345 600,00 38 735 917,14 

2) w roku obrachunkowym 

poprzedzającym wprowadzenie 

nowych taryf  25 931 567,31 8 449 012,92 345 111,64 34 725 691,87 

Wzrost przychodów  2) 113,98% 104,55% 100,14% 111,55% 

 
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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