Uchwała Nr XXI/30/2012
Rady Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodĊ i zbiorowe
odprowadzanie Ğcieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146,
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134
poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodĊ i zbiorowym odprowadzaniu Ğcieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z 2007 r. Nr 147 poz. 1033, z 2009 r. Nr 18 poz. 97
oraz z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. 1578) Rada Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
uchwala, co nastĊpuje:
§ 1. Zatwierdza siĊ taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodĊ i zbiorowe
odprowadzanie Ğcieków okreĞlone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy okreĞlone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru Ğcieków
w okresie od dnia 1 maja 2012 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĊ Zarządowi Spółki Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim.
§ 4. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią
w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim ogłosi zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie w terminie 7 dni
od daty podjĊcia niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w Īycie z dniem powziĊcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak
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INFORMACJE OGÓLNE
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią z siedzibą
w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim przedstawia wniosek o zatwierdzenie taryf zbiorowego
zaopatrzenia w wodĊ i zbiorowego odprowadzania Ğcieków, w tym wysokoĞü cen i stawek
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodĊ i zbiorowe odprowadzanie Ğcieków, obowiązujące na
terenie gminy Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski w okresie od 01.05.2012 r. do dnia 30.04.2013 r.
Taryfy oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodĊ i zbiorowym odprowadzaniu
Ğcieków, zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia ministra budownictwa z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie okreĞlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeĔ za zbiorowe zaopatrzenie w wodĊ i zbiorowe odprowadzanie Ğcieków, zwanego
dalej rozporządzeniem. Wszelkie okreĞlenia odnoszące siĊ do struktur taryfowych, rodzajów
taryf i metodologii niezbĊdnych przychodów, uĪyte w tekĞcie pochodzą z tej ustawy
lub rozporządzenia.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych Ğwiadczonych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią z siedzibą w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim, z wyłączeniem odbiorców
hurtowych i Ğcieków dowoĪonych. Zgodnie z ustawą, hurtowe dostarczanie wody i hurtowe
odprowadzanie Ğcieków nie stanowi zbiorowego zaopatrzenia w wodĊ i zbiorowego
odprowadzania Ğcieków i nie jest przedmiotem wniosku.
Zgodnie z art. 22 ustawy, niniejszym proponuje siĊ, aby taryfy objĊły takĪe cenĊ za wodĊ
pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodĊ zuĪytą do zasilania publicznych
fontann i na cele przeciwpoĪarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.
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TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĉ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ĝCIEKÓW
1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOĝCI
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią z siedzibą
w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim prowadzi działalnoĞü w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodĊ i zbiorowego odprowadzania Ğcieków na podstawie zezwolenia wydanego przez
Prezydenta Miasta z dnia 23.12.2002 r.
Przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodĊ i zbiorowego
odprowadzania Ğcieków jest:
− działalnoĞü usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
− odprowadzanie i oczyszczanie Ğcieków.
Poza gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną spółka prowadzi takĪe inną działalnoĞü
gospodarczą, nie bĊdącą przedmiotem wniosku. Koszty pozostałej działalnoĞci nie obciąĪają
kosztów dostarczania wody i odbioru Ğcieków.
2. RODZAJ I STRUKTURA TARYF
PoniĪsza kalkulacja cen i stawek opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra
budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie okreĞlania taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeĔ za zbiorowe zaopatrzenie w wodĊ i zbiorowe
odprowadzanie Ğcieków – oparta jest na wartoĞci niezbĊdnych przychodów. Uzyskanie
niezbĊdnych przychodów z opłat jest konieczne do pokrycia kosztów bieĪącej eksploatacji i
utrzymania.
Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane tak aby zapewniü:
− uzyskanie niezbĊdnych przychodów,
− ochronĊ odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
− eliminowanie subsydiowania skroĞnego,
− motywowanie odbiorców usług do racjonalnego uĪytkowania wody i ograniczania
zanieczyszczenia Ğcieków,
− łatwoĞü obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokoĞci opłat i cen
ich dotyczących.
UwzglĊdniając powyĪsze, w zakresie:
− zbiorowego zaopatrzenia w wodĊ wyłoniono taryfĊ niejednolitą wieloczłonową,
− zbiorowego odprowadzania Ğcieków wyłoniono taryfĊ niejednolitą wieloczłonową.
3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG
UwzglĊdniając sposób korzystania z urządzeĔ wodociągowo-kanalizacyjnych, w spółce
dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. Spółka stosuje alokacjĊ kosztów
na grupy odbiorców głównie w oparciu o stopieĔ obciąĪenia urządzeĔ wodociągowych
i kanalizacyjnych, tj. w oparciu o współczynniki alokacji kosztów wyliczone na podstawie
udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej iloĞci dostarczonej
wody lub całkowitej iloĞci odebranych Ğcieków. Dodatkowo wykorzystano alokacjĊ opartą
o iloĞü odbiorców. Z tego powodu ustalono: jednakową wysokoĞü ceny za wodĊ i Ğcieki dla
obu grup gospodarstw domowych i jednakową dla obu grup pozostałych odbiorców
oraz róĪną wysokoĞü stałej opłaty abonamentowej.
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W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodĊ wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców
usług. Obejmują one:
Grupa I. ZWLiB I:
LudnoĞü i jednostki budĪetowe, których przyłącza są na konserwacji spółki

Grupa II. ZWLiB II:
LudnoĞü i jednostki budĪetowe, których przyłącza są na konserwacji odbiorców

Grupa III. ZWPiU I:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji spółki

Grupa IV. ZWPiU II:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji odbiorców

W zakresie zbiorowego odprowadzania Ğcieków wyłoniono analogicznie cztery taryfowe
grupy odbiorców usług. Obejmują one:
Grupa I. OĝLiB I:
LudnoĞü i jednostki budĪetowe, których przyłącza są na konserwacji spółki

Grupa II. OĝLiB II:
LudnoĞü i jednostki budĪetowe, których przyłącza są na konserwacji odbiorców

Grupa III. OĝPiU I:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji spółki

Grupa IV. OĝPiU II:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji odbiorców

Na podstawie niniejszych taryf rozliczana bĊdzie takĪe gmina za iloĞü wody pobranej
z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpoĪarowe oraz zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
4.

RODZAJE I WYSOKOĝû CEN I STAWEK OPŁAT

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodĊ dla wszystkich grup odbiorców usług obowiązuje
taryfa dwuczłonowa składająca siĊ z:
− ceny wyraĪonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz
− stawki opłaty abonamentowej, nie zaleĪnej od iloĞci dostarczonej wody, płaconej
comiesiĊcznie.
Stawka opłaty abonamentowej wyraĪana jest w złotych na odbiorcĊ na miesiąc, i pokrywa
koszty utrzymania w gotowoĞci urządzeĔ wodociągowych, prowadzenia odczytów i rozliczeĔ.
W rozliczaniach z gminą za wodĊ pobraną za cele okreĞlone w art. 22 ustawy obowiązują
ceny wyraĪone w złotych za m3 oraz opłata abonamentowa w wysokoĞci ustalonej, jak dla
grupy I.
Przy rozliczeniach za odprowadzone Ğcieki dla wszystkich grup odbiorców obowiązuje taryfa
dwuczłonowa składająca siĊ z:
− ceny wyraĪonej w złotych za m3 odprowadzonych Ğcieków oraz
5
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOĝCIĄ W OSTROWCU ĝWIETOKRZYSKIM

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĉ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ĝCIEKÓW

− stawki opłaty abonamentowej, płaconej comiesiĊcznie.
Stawka opłaty abonamentowej wyraĪana jest w złotych na odbiorcĊ na miesiąc, i pokrywa
koszty utrzymania w gotowoĞci urządzeĔ kanalizacyjnych, prowadzenia odczytów i rozliczeĔ.
W związku z powyĪszym, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią z siedzibą w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim wnioskuje o ustalenie taryf cen
i stawek opłat za dostarczenie wody i odprowadzanie Ğcieków na okres od dnia 01.05.2012 r.
do dnia 30.04.2013 r. w nastĊpujący sposób (w złotych, netto):
Za wodĊ:
1. Grupa I – cena wody:
2. Grupa I – stała opłata abonamentowa na odbiorcĊ na miesiąc:
3. Grupa II – cena wody:
4. Grupa II – stała opłata abonamentowa na odbiorcĊ na miesiąc:
5. Grupa III – cena wody:
6. Grupa III– stała opłata abonamentowa na odbiorcĊ na miesiąc:
7. Grupa IV – cena wody:
8. Grupa IV – stała opłata abonamentowa na odbiorcĊ na miesiąc:
Za Ğcieki:
9. Grupa I – cena Ğcieków:
10. Grupa I – stała opłata abonamentowa na odbiorcĊ na miesiąc:
11. Grupa II – cena Ğcieków:
12. Grupa II – stała opłata abonamentowa na odbiorcĊ na miesiąc:
13. Grupa III – cena Ğcieków:
14. Grupa III– stała opłata abonamentowa na odbiorcĊ na miesiąc:
15. Grupa IV – cena Ğcieków:
16. Grupa IV – stała opłata abonamentowa na odbiorcĊ na miesiąc:

2012/2013
3,18 zł/m3
4,56 zł/odb./m-c
3,18 zł/m3
2,46 zł/odb./m-c
4,13 zł/m3
6,20 zł/odb./m-c
4,13 zł/m3
4,05 zł/odb./m-c
2012/2013
3,83 zł/m3
4,79 zł/odb./m-c
3,83 zł/m3
3,90 zł/odb./m-c
4,10 zł/m3
4,94 zł/odb./m-c
4,10 zł/m3
4,55 zł/odb./m-c

ĝredni koszt jednostkowy dostarczenia wody (cena wskaĨnikowa) wynosi dla Grupy I i
Grupy 3,33 zł/m3,a dla Grupy III i IV 4,26zł/m3. Dla odprowadzania Ğcieków (cena
wskaĨnikowa) dla Grupy I i II 3,95 zł/m3, a dla Grupy III i IV 4,16zł/m3. Wprowadzenie stałej
opłaty abonamentowej za 1 odbiorcĊ na 1 miesiąc umoĪliwia wyznaczenie niĪszej opłaty
zmiennej, poniewaĪ opłaty stałe pokrywają czĊĞü kosztów stałych prowadzenia działalnoĞci.
Do cen i stawek okreĞlonych w taryfie dolicza siĊ podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2,
pkt 9) i 10) rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
okreĞlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeĔ na zbiorowe
zaopatrzenie w wodĊ i zbiorowe odprowadzanie Ğcieków.
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5. WARUNKI ROZLICZEē Z UWZGLEDNIENIEM WYPOSAZENIA
NIERUCHOMOĝCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodĊ i zbiorowe odprowadzanie Ğcieków
prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia okreĞlających warunki
i sposoby prowadzenia rozliczeĔ.
Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodĊ i zbiorowe odprowadzanie Ğcieków nalicza siĊ oraz
pobiera zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
Ğcieków na terenie gminy Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski”.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodĊ i odprowadzone Ğcieki w terminie
okreĞlonym w fakturze, który nie moĪe byü krótszy niĪ 14 dni od daty jej wysłania lub
dostarczenia w inny sposób.
Zgłoszenie przez odbiorcĊ usług zastrzeĪeĔ do wysokoĞci rachunku nie wstrzymuje jego
zapłaty.
W przypadku stwierdzenia nadpłaty, jest ona zaliczana na poczet przyszłych naleĪnoĞci, a na
Īądanie odbiorcy usług jej zwrot nastĊpuje w ciągu 14 dni od daty złoĪenia wniosku w tej
sprawie.
W przypadku niesprawnoĞci wodomierza, rozliczania prowadzone są w oparciu o Ğrednie
zuĪycie wody w okresie 3 miesiĊcy przed stwierdzeniem niesprawnoĞci.
MWiK Sp. z o.o. na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowoĞci działania
wodomierza.
W przypadku, gdy nie stwierdzono błĊdu wskazaĔ wodomierza wiĊkszego od okreĞlonego
w odrĊbnych przepisach oraz wad powodujących nieprawidłowoĞü wskazaĔ, odbiorca
wnioskujący sprawdzenie prawidłowoĞci działania wodomierza pokrywa koszt sprawdzenia –
wg regulaminu.
W przypadku braku wodomierza, iloĞü dostarczonej wody do nieruchomoĞci ustala siĊ
w oparciu o przeciĊtne normy zuĪycia wody okreĞlone w odpowiednich przepisach w sprawie
okreĞlenia przeciĊtnych norm zuĪycia wody.
IloĞü odprowadzanych Ğcieków ustala siĊ na podstawie wskazaĔ urządzeĔ pomiarowych.
W razie braku urządzeĔ pomiarowych iloĞü odprowadzonych Ğcieków ustala siĊ jako iloĞü
pobranej wody.
W rozliczeniach iloĞci odprowadzonych Ğcieków, iloĞü bezpowrotnie zuĪytej wody
uwzglĊdnia siĊ w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt
odbiorcy usług.
WysokoĞü opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodĊ i zbiorowe odprowadzanie Ğcieków,
odbiorców usług zaliczanych do poszczególnych grup taryfowych, ustala siĊ jako iloczyn
taryfowych cen i stawek opłat odpowiadającym tym grupom oraz iloĞci Ğwiadczonych usług.
Karze grzywny do 5.000 zł podlega ten kto pobiera wodĊ z urządzeĔ wodociągowych bez
uprzedniego zawarcia umowy, kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach
pomiarowych lub zaworze odcinającym, a takĪe wpływa na zmianĊ, zatrzymanie lub utratĊ
właĞciwoĞci lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego, kto nie dopuszcza upowaĪnionego przedstawiciela MWiK Sp. z o.o. na teren
nieruchomoĞci lub do pomieszczeĔ kaĪdego kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia
kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w
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lokalu i urządzeĔ posiadanych przez przedsiĊbiorstwo wodno-kanalizacyjne, a takĪe
sprawdzenia iloĞci i jakoĞci Ğcieków wprowadzanych do sieci.
Karze grzywny do 10.000 zł podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza
Ğcieki do urządzeĔ kanalizacyjnych.
Obok orzeczenia kary, o której mowa powyĪej organ orzekający moĪe nałoĪyü obowiązek
zapłaty nawiązki na rzecz przedsiĊbiorstwa wodno-kanalizacyjnego, w wysokoĞci 1.000 zł
za kaĪdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeĔ
wodociągowych lub wprowadzanie Ğcieków do urządzeĔ kanalizacyjnych przedsiĊbiorstwa.
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeĔ precyzuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodĊ
i zbiorowym odprowadzaniu Ğcieków oraz rozporządzenie, wymienione w punkcie 1.
niniejszego wniosku.
6. WARUNKI STOSOWANIE CEN I STAWEK OPŁAT
6.1. ZAKRES
ĝWIADCZONYCH
USŁUG
TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW

DLA

POSZCZEGÓLNYCH

Zbiorowe zaopatrzenie w wodĊ dokonywane jest przez spółkĊ dla wszystkich odbiorców
usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. ZróĪnicowanie pod
wzglĊdem iloĞci poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenĊ za kaĪdy dostarczony jej m3.
Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców
usług.
Zarówno w zakresie dostawy wody jak i odbioru Ğcieków spółka ponosi koszty stałe obsługi
swoich klientów, co uzasadnia wprowadzenie stawki opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi
niezaleĪnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie bĊdzie faktycznie pobierał
wodĊ lub odprowadzał Ğcieki czy teĪ nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody,
oczyszczania Ğcieków oraz gotowoĞci Ğwiadczenia usługi, a takĪe obowiązujące przepisy.
6.2. STANDARDY JAKOĝCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG
OkreĞlone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje siĊ przy zachowaniu standardów jakoĞciowych
obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały
okreĞlone w regulaminie dostarczenia wody i odprowadzania Ğcieków.
W zakresie jakoĞci Ğwiadczonych usług spółka realizuje zadania okreĞlone w :
− zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalnoĞci w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodĊ i zbiorowego odprowadzania Ğcieków,
− regulaminie dostarczania wody i odprowadzania Ğcieków, obowiązującym na terenie
jej działania,
− umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
− przepisach prawnych dotyczących ochrony Ğrodowiska.
JakoĞü wody produkowanej przez spółkĊ jest zgodna z normami krajowymi, okreĞlonymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania wody wykonywane są okresowo przez
PaĔstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W razie przerwy w dostawie wody, zgodnie z regulaminem, spółka zapewnia zastĊpczy punkt
poboru wody i informuje odbiorcĊ o jego lokalizacji poprzez ogłoszenie w formie pisemnej
bądĨ innej w zaleĪnoĞci od usytuowania punktu. Spółka zapewnia ciągłą dostawĊ wody
do tego punktu, jak teĪ odpowiada za jej jakoĞü.
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Spółka zapewnia całodobową obsługĊ w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeĔ
wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania Ğcieków. Dla zapewnienia dobrej jaskoĞci obsługi klienta funkcjonuje Biuro
Obsługi Klienta.
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UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF
1. ZAKRES ĝWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAē ICH
ĝWIADCZENIA.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią z siedzibą
w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim prowadzi działalnoĞü w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodĊ przeznaczoną do spoĪycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania Ğcieków.
Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłoĞci dostaw i odpowiedniej jakoĞci wody oraz
niezawodnego odprowadzania Ğcieków, mając na uwadze ochronĊ interesów odbiorców
usług, wymagania ochrony Ğrodowiska, a takĪe optymalizacjĊ kosztów.
Przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodĊ i zbiorowego
odprowadzanie Ğcieków jest:
− pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
− odprowadzanie i oczyszczanie Ğcieków (PKD 37.00.Z).
Ponadto Spółka prowadzi teĪ działalnoĞü obejmującą:
− zbieranie odpadów (PKD 38.1),
− przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)
− pozostałą sprzedaĪ detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami (PKD 47.99.Z),
− działalnoĞü w zakresie inĪynierii i związane z nim doradztwo techniczne
(PKD 71.12.Z),
− transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
− pozostałą działalnoĞü profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej
niesklasyfikowaną (PKD 74.90.Z),
− pozostałą działalnoĞü wspomagającą prowadzenie działalnoĞci gospodarczej, gdzie
indziej nie sklasyfikowaną (PKD 82.99.Z),
− roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków (PKD 41),
− roboty związane z budową obiektów inĪynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
− roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
− naprawĊ i konserwacjĊ maszyn (PKD 33.12.Z),
− naprawĊ i konserwacjĊ urządzeĔ elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
− naprawĊ i konserwacjĊ urządzeĔ elektrycznych (PKD 33.14.Z),
− instalowanie maszyn przemysłowych, sprzĊtu i wyposaĪenia (PKD 33.20.Z),
− konserwacjĊ i naprawĊ pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD
45.20.Z),
− pozostałą wyspecjalizowaną sprzedaĪ hurtową (PKD 46.7),
− wynajem i zarządzanie nieruchomoĞciami własnymi lub dzierĪawionymi
(PKD 68.20.Z),
− pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
− wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
− dystrybucjĊ energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
− handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).
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2. STANDARDY JAKOĝCIOWE USŁUG, W TYM INFORMACJA DOTYCZĄCA
WPŁYWU OKREĝLONYCH TARYF NA ICH POPRAWĉ
Celem spółki jest poprawa jakoĞci usług, pozwalająca na niezwłoczne reagowanie
i likwidacjĊ zakłóceĔ procesów produkcyjnych, a takĪe na stałą kontrolĊ parametrów
jakoĞciowych.
W zakresie jakoĞci Ğwiadczonych usług spółka realizuje zadania okreĞlone w:
− zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalnoĞci w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodĊ i zbiorowego odprowadzania Ğcieków,
− regulaminie dostarczenia wody i odprowadzania Ğcieków, obowiązującym na terenie
jej działania,
− umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
− przepisach prawnych dotyczących ochrony Ğrodowiska.
Celem poprawy jakoĞci usług spółka wykonała nowoczesny monitoring procesów
produkcyjnych. WpłynĊło to na szybkie zapobieganie i wykrywanie zakłóceĔ
i niepoprawnoĞci w procesie produkcyjnym, a takĪe na stałą kontrolĊ parametrów
jakoĞciowych. BieĪące analizy jakoĞci wody i zanieczyszczeĔ w Ğciekach prowadzone są
przez własne laboratoria, wyposaĪone w wymagany sprzĊt.
Dla poprawy jakoĞci obsługi klienta wydzielono organizacyjnie stanowiska pracy zajmujące
siĊ sprawami wnoszonymi przez klientów. Całą dobĊ czynny jest telefon pogotowia
wodociągowego o nr 994, gdzie moĪna zgłaszaü wszystkie awarie.
Zmiany organizacyjne pozwoliły ponadto na wdroĪenie w taryfach opłaty abonamentowej,
która obejmuje koszty ponoszone niezaleĪnie od iloĞci pobieranej wody przez
poszczególnych klientów.
Spółka zobowiązana jest do zachowania ciągłoĞci dostaw, a co za tym idzie, do stałej
gotowoĞci do Ğwiadczenia usług. Istnienie takiej taryfy gwarantuje Ğrodki na pokrycie
minimalnego poziomu kosztów bieĪącego utrzymania ciągłoĞci dostaw i pozwala prawidłowo
rozliczyü koszty obsługi klienta na poszczególne grupy odbiorców.
3. SPODZIEWANA POPRAWA JAKOĝCI USŁUG PRZY WPROWADZENIU
NOWYCH METOD ALOKACJI KOSZTÓW
Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą
organizacyjną w spółce pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiĊdzy poszczególne
rodzaje działalnoĞci, czyli na eliminacjĊ subsydiowania skroĞnego1.
Proponowane zmiany w wysokoĞci opłat mają na celu nie tylko pełne pokrycie wszystkich
kosztów funkcjonowania spółki, ale równieĪ urealnienie struktury opłat tak, aby pokrywały
one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania.
Istotnym elementem ustawy jest moĪliwoĞü stosowania róĪnych struktur taryfowych, w tym
taryfy dwuczłonowej. Taryfy dwuczłonowe w wiĊkszym stopniu spełniają ww. postulaty niĪ
taryfy jednoczłonowe. Decydują o tym równieĪ wzglĊdy ekonomiczne - zastosowanie opłaty
stałej zapewnia wiĊkszą stabilnoĞü funkcjonowania przedsiĊbiorstw. NaleĪy przy tym
1

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie okreĞlania taryf, subsydiowanie skroĞne to pokrywanie kosztów
dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiĊbiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalnoĞci
gospodarczej lub jeden z grup taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju
prowadzonej działalnoĞci gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców.
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pamiĊtaü, Īe znaczna czĊĞü kosztów ogółem przedsiĊbiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
to koszty stałe i półstałe (koszty wynagrodzeĔ, materiałów i inne). Są one dodatkowo
obciąĪane wysokimi kosztami produkcji wody i oczyszczania Ğcieków. Oznacza to, Īe nawet
jeĪeli w spółce nie wystĊpuje sprzedaĪ i nie ma związanych z tym przychodów (ograniczania
spoĪycia w gospodarstwach domowych i wĞród innych odbiorców), spółka ponosi znaczne
koszty związane z tym, Īe w kaĪdej chwili jest ona w stanie dostarczyü wodĊ w te rejony
i odprowadziü Ğcieki z miejsc, gdzie obecne są jej urządzenia. Dlatego przedmiotem
niniejszego wniosku są równieĪ stałe opłaty abonamentowe: na 1 odbiorcĊ na miesiąc.
4. ZMIANY WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W ROKU OBOWIĄZYWANIA
TARYF
KalkulacjĊ opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra budownictwa z dnia 28
czerwca 2006 r. w sprawie okreĞlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeĔ na zbiorowe zaopatrzenie w wodĊ i zbiorowe odprowadzanie Ğcieków –
oparto na wartoĞci niezbĊdnych przychodów.
Uzyskanie niezbĊdnych przychodów z opłat konieczne jest do pokrycia wszystkich kosztów
bieĪącej eksploatacji, utrzymania, jak i niezbĊdnych remontów urządzeĔ wodociągowokanalizacyjnych. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli nr C „Ustalenie poziomu
niezbĊdnych przychodów”.
Kalkulacja opłat przedstawiona jest szczegółowo w załączniku do wniosku, zawierającym
informacje ekonomiczno-finansowe, w tabeli F „Kalkulacja cen i stawek opłat za wodĊ
i odprowadzanie Ğcieków metodą alokacji prostej”.
W przedstawionej kalkulacji MWiK jako spółka prawa handlowego przewiduje osiągniĊcie
bardzo niewielkiej dodatniej rentownoĞci z działalnoĞci wodociągowo-kanalizacyjnej w
wysokoĞci 290 671,33zł na pokrycie ubiegłorocznej straty.
Do kalkulacji przyjĊto poziom sprzedanej wody i odprowadzanych Ğcieków z 2011 roku.
Bazując na zbiorczych danych uĞrednionych, taryfy proponowane na 2012/2013 rok
w porównaniu z obecnie obowiązującymi:
− wzrosną o 0,19 zł (tj. o6,4 %) na 1 m3 dostarczonej wody dla ZWLiB,
− wzrosną o 0,18 zł (tj. o 4,6%) na 1 m3 dostarczonej wody dla ZWPiU,
− wzrosną o 0,24 zł (tj. o 6,7%) na 1 m3 odebranych Ğcieków od OĝLiB,
− wzrosną o 0,13 zł (tj. o 3,3%) na 1 m3 odebranych Ğcieków od OĝPiU.
Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie
umoĪliwiającym realizacjĊ planowanych i koniecznych w 2012 r. modernizacji urządzeĔ
wodociągowych i kanalizacyjnych, co w efekcie wpłynie na poprawĊ jakoĞci Ğwiadczenia
usług.
Spółka realizuje inwestycje w ramach posiadanych i pozyskanych Ğrodków wynikające
z uchwalonego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeĔ wodociągowych
i kanalizacyjnych. Dlatego załącznikiem do wniosku jest takĪe aktualny „Wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeĔ wodociągowych i urządzeĔ kanalizacyjnych”.
Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze Ğwiadczeniem usług wodociągowokanalizacyjnych, uwzglĊdniających realizacjĊ programu inwestycyjnego, oparta jest na:
− zestawie załoĪeĔ makro- i mikroekonomicznych,
− prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkoĞci usług i warunków
ich Ğwiadczenia,
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− prognozie zmiany kosztów wynikającej
wodociągowo-kanalizacyjnych.

z

eksploatacji

nowych

urządzeĔ

ZałoĪenia te oraz prognozy zostały przedstawione poniĪej. Do kalkulacji przyjĊto planowaną
wysokoĞü inflacji na 2012 r. w wysokoĞci 2,8 % tj. zgodnie z projektem ustawy budĪetowej
na rok 2012.
Taryfy na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodĊ i zbiorowego odprowadzania Ğcieków
sporządzono przyjmując nastĊpujące załoĪenia dotyczące wzrostu poszczególnych pozycji
kosztów rodzajowych:
a) amortyzacja – prognozĊ amortyzacji oparto na:
- wartoĞci istniejącego majątku (wyliczenia przeprowadzone przez program finansowoksiĊgowy rozliczający koszty amortyzacji na poszczególne miesiące, dziĊki czemu wartoĞü tej
pozycji jest z góry w 100% znana),
- wartoĞci majątku prognozowanego do przyjĊcia na stan w 2012 r.,
b) zuĪycie materiałów – koszty zuĪycia materiałów za 2011 r. powiĊkszono o prognozowany
wskaĨnik cen produkcji sprzedanej przemysłu w wysokoĞci 4,6%, tj. zgodnie z projektem
ustawy budĪetowej na rok 2012.
c) zuĪycie energii – przyjĊto inflacyjny wzrost tej pozycji kosztów,
d) usługi obce – koszy usług obcych za 2011 r. powiĊkszono o prognozowaną inflacjĊ na
2012 r. z uwzglĊdnieniem planowanych do wykonania remontów w okresie obowiązywania
nowych taryf.
e) opłata na rzecz ochrony Ğrodowiska – wysokoĞü tej opłaty została zaprojektowana w
oparciu o poniesione koszty w 2011 r. z uwzglĊdnieniem inflacyjnego wzrostu tych opłat.
f) wynagrodzenia z narzutami – koszty wynagrodzeĔ wraz z narzutami ustalono na podstawie
planowanego wykonania funduszu płac w spółce w 2012 r.,
g) pozostałe koszty – wysokoĞü pozostałych kosztów została ustalona na podstawie
wysokoĞci poniesionych kosztów w 2011 r. z uwzglĊdnieniem planowanej inflacji na 2012r.
Wpływ wzrostu opłat za wodĊ i Ğcieki (razem) na koszty utrzymania rodzin przyjmując
statystycznie 4 osoby w rodzinie, z uwzglĊdnieniem podatku VAT jest nastĊpujący:
Dom jednorodzinny, 4 osoby x 2,5 m3/m-c = 10 m3/m-c
Aktualnie:
Cena: [10m3/m-c x (2,99 zł/m3 + 3,59 zł/m3)] + 8% VAT = 71,06 zł/m-c
Opłata stała: (4,29 zł + 4,49 zł) + 8% VAT = 9,48 zł/m-c
Razem: 80,54 zł/m-c
Po zmianie od 01.05.2012 r.:
Cena: [10m3/m-c x (3,18 zł/m3 + 3,83 zł/m3)] + 8% VAT = 75,71 zł/m-c
Opłata stała: (4,56 zł + 4,79 zł) + 8% VAT = 10,10 zł/m-c
Razem: 85,81 zł/m-c
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WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĉ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ĝCIEKÓW

Wzrost: 85,81 zł/m-c – 80,54 zł/m-c = 5,27 zł/m-c na 1 rodzinĊ, tj. 1,32 zł/m-c na 1 osobĊ
Dom jednorodzinny z szambem, 4 osoby x 2,5 m3/m-c = 10 m3/m-c
Aktualnie:
Cena: (10m3/m-c x 2,99 zł/m3) + 8% VAT = 32,29 zł/m-c
Opłata stała: (4,29 zł + 8% VAT) = 4,63 zł/m-c
Razem: 36,92 zł/m-c
Po zmianie od 01.05.2012 r.:
Cena: (10m3/m-c x 3,18 zł/m3) + 8% VAT = 34,34 zł/m-c
Opłata stała: (4,56 zł + 8% VAT) = 4,92 zł/m-c
Razem: 39,26 zł/m-c
Wzrost: 39,26 zł/m-c – 36,92 zł/m-c = 2,34 zł/m-c na 1 rodzinĊ, tj. 0,56 zł/m-c na osobĊ
Budownictwo wielorodzinne, 4 osoby x 2,5 m3/m-c = 10m3/m-c
Aktualnie:
Cena: [10m3/m-c x (2,99 zł/m3 + 3,59zł/m3)] + 8% VAT = 71,06 zł/m-c
Opłata stała: [(4,29 zł + 4,49 zł )+ 8% VAT] : 100 = 0,09 zł/m-c na osobĊ
Razem: 71,15 zł/m-c
Po zmianie od 01.05.2012 r.:
Cena: [10m3/m-c x 3,18 zł/m3 + 3,83zł/m3)] + 8% VAT = 75,71 zł/m-c
Opłata stała: [(4,56 zł + 4,79 zł )+ 8% VAT] : 100 = 0,10 zł/m-c na osobĊ
Razem: 75,81 zł/m-c
Wzrost: 75,81 zł/m-c – 71,15 zł/m-c = 4,66 zł/m-c na 1 rodzinĊ, tj. 1,17 zł/m-c na osobĊ
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WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĉ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ĝCIEKÓW

INFORMACJA O ILOĝCI I CENIE ZA ZAKUP WODY PRZEZ SPÓŁKĉ I ILOĝCI I
CENIE ZA WPROWADZENIE ĝCIEKÓW DO URZADZEē NIEBĉDACYCH W
POSIADANIU SPÓŁKI
Spółka nie dokonuje hurtowego zakupu wody oraz nie odprowadza Ğcieków do obcych
urządzeĔ kanalizacyjnych.
ZAŁĄCZNIK. INFORMACJE EKONOMICZNO – FINANSOWE
Przedstawione dalej tabele i informacje są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf,
bĊdącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w
sprawie okreĞlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeĔ za
zbiorowe zaopatrzenie w wodĊ i zbiorowe odprowadzanie Ğcieków.
Poza taryfą i uzasadnieniem do wniosku załączono:
1.

Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

2.

Tabele bĊdące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat:

A)

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoĪenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodĊ,

B)

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoĪenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania Ğcieków,

C)

Ustalenie poziomu niezbĊdnych przychodów,

D)

AlokacjĊ niezbĊdnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku
obowiązywania nowych taryf,

E)

Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf,

F)

KalkulacjĊ cen i stawek opłat za wodĊ i odprowadzanie Ğcieków metodĊ alokacji
prostej,

G)

Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzglĊdnieniem
wielkoĞci zuĪycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf
w złotych,

H)

Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodĊ i odprowadzanie
Ğcieków.
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Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoĪenia wniosku
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodĊ

Wyszczególnienie
Lp.

0
1

taryfowa grupa
odbiorców
usług

1
Grupa 1

rodzaj cen i stawek opłat
2
- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej:
- cena wska!nikowa

2

Grupa 2

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej:
- cena wska!nikowa

3

Grupa 3

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej:
- cena wska!nikowa

4

Grupa 4

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej:
- cena wska!nikowa

Taryfa
obowiązująca

Taryfa nowa

Zmiana %
4/3

wielkoĞü cen i stawek opłat
3
2,99
4,29
3,12
2,99
2,31
3,12
3,95
5,93
4,07
3,95
3,87
4,07

4
3,18
4,56
3,33
3,18
2,46
3,33
4,13
6,20
4,26
4,13
4,05
4,26

5
6,4%
6,3%
6,7%
6,4%
6,5%
6,7%
4,6%
4,6%
4,7%
4,6%
4,7%
4,7%

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoĪenia wniosku
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania Ğcieków

Wyszczególnienie
Lp.

0
1

taryfowa grupa
odbiorców
usług

1
Grupa 1

rodzaj cen i stawek opłat
2
- cena usługi odprowadzania cieków
- stawka opłaty abonamentowej:
- cena wska!nikowa

2

Grupa 2

- cena usługi odprowadzania cieków
- stawka opłaty abonamentowej:
- cena wska!nikowa

3

Grupa 3

- cena usługi odprowadzania cieków
- stawka opłaty abonamentowej:
- cena wska!nikowa

4

Grupa 4

- cena usługi odprowadzania cieków
- stawka opłaty abonamentowej:
- cena wska!nikowa

Taryfa
Taryfa nowa
obowiązująca

Zmiana %
4/3

wielkoĞü cen i stawek opłat
3
3,59
4,49
3,70
3,59
3,66
3,70
3,97
4,78
4,03
3,97
4,41
4,03

4
3,83
4,79
3,95
3,83
3,90
3,95
4,10
4,94
4,16
4,10
4,55
4,16

5
6,7%
6,7%
6,8%
6,7%
6,6%
6,8%
3,3%
3,3%
3,2%
3,3%
3,2%
3,2%

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbĊdnych przychodów

Lp.

Wyszczególnienie

NiezbĊdne przychodywykonanie
rok obrachunkowy
poprzedzający
wprowadzenie nowych
taryf w zł

0

1

2

3

8 550 907,19

8 844 002,36

a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe

964 666,53

1 037 414,80

b) koszty zakupionej przez siebie wody

0,00

0,00

2) Raty kapitałowe ponad wartoĞü amortyzacji

0,00

0,00

3) Odsetki

0,00

0,00

4) NaleĪnoĞci nieregularne

0,00

0,00

-290 671,33

290 671,33

8 260 235,86

9 134 673,69

10 110 845,95

10 732 614,96

2 508 154,35

2 910 988,42

b) koszty odprowadzania Ğcieków do urządzeĔ nie
bĊdących w posiadaniu przedsiĊbiorstwa

0,00

0,00

2) Raty kapitałowe ponad wartoĞü amortyzacji

0,00

0,00

38 604,52

66 521,35

0,00

0,00

1

5) MarĪa zysku
6) WartoĞü niezbĊdnych przychodów
Odprowadzanie Ğcieków
1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe

3) Odsetki
4) NaleĪnoĞci nieregularne
5) MarĪa zysku

3
4

rok obowiązywania
nowych taryf w zł

Zaopatrzenie w wodĊ
1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:

2

NiezbĊdne przychody

6) WartoĞü niezbĊdnych przychodów
ĝrednia zmiana wartoĞci przychodów - zaopatrzenie w
wodĊ w %
ĝrednia zmiana wartoĞci przychodów - odprowadzanie
Ğcieków w %

-13 296,16

21 465,23

10 136 154,31

10 820 601,54

X

10,59%

X

6,75%

Tabela D. Alokacja niezbĊdnych przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.

Wyszczególnienie

Współczynnik
alokacji wg
tabeli E

0

1

2

1

grupa 2

grupa 3

grupa 4

Hurt

Razem

zł

zł

zł

zł

zł

zł

3

4

5

6

7

8

Zaopatrzenie w wodĊ
1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:

4 276 736,17

3 458 157,25

285 355,94

722 264,56

101 488,44

8 844 002,36

a)koszty bezpoĞrednie

2 283 967,28

1 846 809,74

152 392,76

385 721,39

54 199,34

4 723 090,52

-amortyzacja

E

501 667,59

405 647,06

33 472,68

84 722,72

11 904,75

1 037 414,80

-materiały

E

223 896,55

181 042,14

14 939,01

37 812,14

5 313,14

463 002,99

-usługi

E

66 098,68

53 447,21

4 410,29

11 162,89

1 568,54

136 687,61

-podatki i opłaty

E

29 088,33

23 520,74

1 940,86

4 912,50

690,28

60 152,70

-wynagrodzenia z pochodnymi

E

762 233,05

616 339,58

50 858,35

128 727,59

18 088,06

1 576 246,62

-energia elektryczna

E

287 753,08

232 676,36

19 199,70

48 596,37

6 828,48

595 053,99

-podatek od nieruchomoĞci

E

190 029,48

153 657,32

12 679,30

32 092,59

4 509,47

392 968,17

-opłata za korzystanie ze Ğrodowiska

E

206 981,03

167 364,30

13 810,36

34 955,41

4 911,73

428 022,83

-pozostałe koszty

E

16 219,49

13 115,04

1 082,21

2 739,18

384,89

33 540,81

1 992 768,88

1 611 347,51

132 963,18

336 543,17

47 289,10

4 120 911,85

b)alok.:koszty poĞrednie
-koszty wydziałowe

E

1 273 441,09

1 029 701,01

84 967,59

215 061,52

30 219,20

2 633 390,42

-alokowane koszty ogólne

E

719 327,79

581 646,50

47 995,59

121 481,65

17 069,90

1 487 521,43

2)raty kapitałowe ponad wartoĞü amortyzacji

E

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3)odsetki

E

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4)naleĪnoĞci nieregularne

E

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5)marĪa zysku

G

2 906,71

2 906,71

140 975,60

140 975,60

2 906,71

290 671,33

4 279 642,88

3 461 063,97

426 331,54

863 240,15

104 395,16

9 030 278,54

1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:

3 923 808,84

4 280 630,85

542 908,29

1 635 922,80

349 344,18 10 732 614,96

a)koszty bezpoĞrednie

2 577 680,47

2 811 664,02

372 687,35

1 089 424,01

6)razem wartoĞü niezbĊdnych przychodów
2

Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1

Odprowadzanie Ğcieków
233 750,14

7 085 205,99

-amortyzacja

F

1 074 341,85

1 172 378,94

135 852,92

436 159,38

92 255,33

2 910 988,42

-materiały

F

129 958,15

141 817,25

16 433,50

52 760,18

11 159,70

352 128,78

-usługi

F

107 488,22

117 296,86

13 592,12

43 637,87

9 230,17

291 245,25

-podatki i opłaty

F

31 474,11

34 346,22

3 979,97

12 777,80

2 702,73

85 280,83

-wynagrodzenia z pochodnymi

F

472 644,57

515 774,88

59 766,96

191 883,40

40 586,69

1 280 656,49

-energia elektryczna

F

362 605,07

395 693,93

45 852,22

147 209,76

31 137,43

982 498,41

-podatek od nieruchomoĞci

F

367 413,70

400 941,36

46 460,28

149 161,96

31 550,36

995 527,66

-opłata za korzystanie ze Ğrodowiska

H

13 565,82

13 565,82

48 449,34

48 449,34

13 565,82

137 596,13

-pozostałe koszty

F

b)alok.:koszty poĞrednie

18 188,97

19 848,77

2 300,04

7 384,33

1 561,91

49 284,02

1 346 128,38

1 468 966,84

170 220,93

546 498,78

115 594,04

3 647 408,97

-koszty wydziałowe

F

769 801,41

840 048,21

97 343,10

312 522,60

66 103,99

2 085 819,31

-alokowane koszty ogólne

F

576 326,97

628 918,62

72 877,83

233 976,19

49 490,05

1 561 589,66

2)raty kapitałowe ponad wartoĞü amortyzacji

F

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3)odsetki

F

24 550,65

26 790,98

3 104,48

9 967,03

2 108,20

66 521,35

4)naleĪnoĞci nieregularne

F

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5)marĪa zysku

G

214,65

214,65

10 410,64

10 410,64

214,65

21 465,23

3 948 574,15

4 307 636,48

556 423,41

1 656 300,46

6)razem wartoĞü niezbĊdnych przychodów

351 667,04 10 468 934,51

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Współczynnik
alokacji

Wyszczególnienie

1

2

Jedn.
Miary

Lp.
0
1
2

SprzedaĪ roczna wody
A

3
4

B

SprzedaĪ roczna wody
IloĞü roczna dostarczanych
Ğcieków
IloĞü roczna dostarczanych
Ğcieków
Liczba odbiorców - woda

3

Liczba odbiorców - woda

Liczba odbiorców - Ğcieki
D

9

E

10

F

11

G

współczynnik alokacji - woda

współczynnik alokacji - Ğcieki

Alokacja marĪy zysku

Ładunek ChZT

Ładunek ChZT
H

grupa 3

5

%

grupa 4

6

Hurt

7

ogółem
8

9

30 472,00 2 655 420,00

2 322 409,00

302 539,00

87,5%

11,4%

2 087 905,00

531 578,00

77,2%

19,7%

3,2%

100,0%

1,1%

100,0%

85 734,00 2 705 217,00

zł
4 420

3 574

209

529

1

8 733

50,6%

40,9%

2,4%

6,1%

0,0%

100,0%

2 378

2 595

152

488

3

5 616

42,3%

46,2%

2,7%

8,7%

0,1%

100,0%

48,4%

39,1%

3,2%

8,2%

1,1%

100,0%

36,9%

40,3%

4,7%

15,0%

3,2%

100,0%

1,0%

1,0%

48,5%

48,5%

1,0%

100,0%

0,7

0,7

2,5

2,5

0,7

7,1

9,9%

9,9%

35,2%

35,2%

9,9%

100,0%

%

zł

%

%

%

%

kg/m3

12

13

4

m3

7

8

grupa 2

%

C
Liczba odbiorców - Ğcieki

grupa 1

m3

5

6

Taryfowa grupa odbiorców usług

%

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodĊ i odprowadzanie Ğcieków metodą
alokacji prostej
Taryfowa grupa odbiorców usług
Lp.

Wyszczególnienie

0
1

1

grupa 2

grupa 3

grupa 4

Hurt

2

3

4

5

6

4 279 642,88

3 461 063,97

426 331,54

863 240,15

104 395,16

241 799,82

105 562,45

15 561,10

25 724,56

3 445,04

4 037 843,06

3 355 501,51

410 770,44

837 515,60

100 950,12

Zaopatrzenie w wod
1) warto niezbdnych przychodów w zł/rok ogółem
a) warto niezbdnych przychodów rozliczanych stawk opłaty
abonamentowej za gotowo
b) warto niezbdnych przychodów rozliczanych za ilo
dostarczanej wody

2

grupa 1

2) zuycie wody w m3/rok

2 322 409,00

302 539,00

30 472,00

3) cena 1m3 wody w zł/m3

3,18

4,13

3,31

4) liczba odbiorców - opłata za gotowo

4420

3574

209

529

1

5)stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

4,56

2,46

6,20

4,05

287,09

3 948 574,15

4 307 636,48

556 423,41

1 656 300,46

351 667,04

136 620,67

121 475,35

9 014,06

26 666,44

0,00

3 811 953,48

4 186 161,13

547 409,35

1 629 634,03

351 667,04

Odprowadzanie cieków
1)warto niezbdnych przychodów w zł/rok
a) warto niezbdnych przychodów rozliczanych stawk opłaty
abonamentowej za gotowo
b) warto niezbdnych przychodów rozliczanych za ilo cieków
2)odprowadzone cieki w m3/rok

2 087 905,00

531 578,00

85 734,00

3,83

4,10

4,10

3)cena usługi odprowadzania cieków w zł/m3
4) liczba odbiorców - opłata za gotowo

2378

2595

152

488

0

5)stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c

4,79

3,90

4,94

4,55

0,00

Tabela G. Zestawienie przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług,
z uwzglĊdnieniem wielkoĞci zuĪycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych.
Lp.

Wyszczególnienie

0

1

1

grupa 2

grupa 3

grupa 3

ogółem

2

3

4

5

6

Zaopatrzenie w wodĊ
1)zuĪycie wody w m3/rok
2)cena za m3 wody w zł/m3
3)stawka opłaty abonamentowej
4)przychody wg naleĪnoĞci za iloĞci dostarczanej wody (cena) w
zł/rok
5)przychody wg naleĪnoĞci za stawki opłat abonamentowych w
zł/rok
WartoĞü przychodów w zł/rok

2

Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1

2 322 409,00
3,18
4,56

2,46

4 037 843,06 3 355 501,51
241 799,82

2 624 948,00

302 539,00
4,13
6,20
410 770,44

4,05

3,44
-

837 515,60

8 641 630,60

105 562,45

15 561,10

25 724,56

388 647,93

4 279 642,88 3 461 063,97

426 331,54

863 240,15

9 030 278,54

Odprowadzanie Ğcieków
1)iloĞü Ğcieków odprowadzonych rocznie w m3/rok
2)cena usługi odprowadzenia Ğcieków w zł/m3
3)stawka opłaty abonamentowej
4)przychody wg naleĪnoĞci za iloĞü odprowadzonych Ğcieków
(cena) w zł/rok
5)przychody wg naleĪnoĞci za stawki opłat abonamentowych w
zł/rok
WartoĞü przychodów w zł/rok

2 087 905,00

531 578,00

3,83

4,10

4,79

3,90

3 811 953,48 4 186 161,13
136 620,67

121 475,35

3 948 574,15 4 307 636,48

4,94

2 619 483,00
4,00
4,55

-

547 409,35 1 629 634,03

10 175 158,00

26 666,44

293 776,51

556 423,41 1 656 300,46

9 014,06

10 468 934,51

