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l.dz. 174/2009                                          Burmistrz Janowca Wielkopolskiego 
                                                                 ul. Gnieźnieńska 3 
                                                                 88-430 Janowiec Wlkp. 
           
                                           

WNIOSEK  O  ZATWIERDZENIE 
TARYF  DLA  ZBIOROWEGO  ZAOPATRZENIA  W  WODĘ 

I  ZBIOROWEGO  ODPROWADZANIA  ŚCIEKÓW 
 
 

                           Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wlkp. przedkłada wniosek 
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania  ścieków  na  terenie  gminy  Janowiec  Wlkp.  na okres od dnia 
01 lipca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku. 
 
Proponuje się: 

- opłatę za 1 m3 pobranej wody w roku 2009  ustalić na poziomie  
     1,64zł netto 
- opłatę za 1 m3 odprowadzanych ścieków w roku 2009 ustalić na 

poziomie 3,50zł netto 
- ustalić opłatę abonamentową za wodomierz/miesiąc w wysokości  

1,50zł netto 
Do powyższych opłat należy doliczyć 7 %  podatek VAT 
 
                           Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) oraz  
z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 
                           Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie 
niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Janowiec Wlkp. 
 
                                                                                    Z  poważaniem 

   Grzegorz Senger 
 
Załączniki: 
1.Tabele od A do H 

 



1. Informacje ogólne 
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 Gminy Janowiec Wlkp. na 
okres 12 miesięcy: od dnia 01 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. 
 
Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą 
oraz Rozporządzeniem 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. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej 
Rozporządzeniem. 
 
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług  
w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, z wyłączeniem odbiorców  
i dostawców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzonych 
wydzieloną kanalizacją deszczową. 
 
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną  
z publicznych zdrojów ulicznych, wodę zużytą dla zasilania publicznych 
fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic  
i terenów zielonych. 
 

2. Rodzaj prowadzonej działalności 
Zakład Usług Miejskich prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie 
Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/57/95 z dnia 17 marca 1995 roku. 
 
Zgodnie z uchwałą przedmiot działalności 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 umowę, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. 

 
 
 
 
 

 



3. Taryfowe grupy odbiorców usług 
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – 
kanalizacyjnych a także koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków, tj. koszty eksploatacyjne, koszty budowy i rozbudowy urządzeń 
wodociągowo – kanalizacyjnych nie dokonano podziału odbiorców usług na 
taryfowe grupy. Ponieważ wszyscy odbiorcy wody i dostawcy ścieków 
cechują się podobnymi parametrami korzystania z usług a udokumentowanie 
różnic kosztami usług jest niemożliwe z uwagi na fakt dostawy wody 
jednakowej jakości jedną nitką wodociągową ustalono jedną stawkę dla 
wszystkich grup odbiorców. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są 
gospodarstwa domowe, jak odbiorców przemysłowych, a także pozostałych. 
 

4. Rodzaje i 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. Z uwagi na wcześniej określoną taryfową grupę 
odbiorców usług, przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzanie 
ścieków stosowana jest taryfa jednoczłonowa składająca się z: 
1) w rozliczeniach za dostarczoną wodą: 
- ceny – wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody 
2) w rozliczeniach za odebrane ścieki: 
- ceny – wyrażonej w złotych za 1 m3 odebranych ścieków  
Do cen i stawek opłat (netto) dolicza się podatek VAT zgodnie  
z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 
poz.535 z dnia 11 marca 2004 roku z późn.zm.). 
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:    
1,64 netto + 7%VAT – 1,75 brutto  zł/m3  
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków: 
3,50 netto + 7%VAT –  3,75 brutto zł/m3 

     Wysokość cen i stawek opłaty abonamentowej za posiadany wodomierz 
     1,50 netto +7%VAT – 1,61 brutto zł szt./miesiąc  
 

Uwzględniając nowelizację Ustawy oraz uwarunkowania wynikające  
z działalności Zakładu taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej  
za posiadany wodomierz. Stawka opłaty abonamentowej  to opłata nie 
zależna od ilości dostarczanej wody, płacona za każdy miesiąc bez względu  
na rozmiary dokonanego poboru wody  lub też jego całkowitego braku, 
wyrażona w złotych za wodomierz.  

 
 
 
 

 



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

1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia. 

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 świadczone były usługi.  

3) W przypadku zrzucania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków  
o przekroczonych ładunkach przez zakłady przemysłowe, zakład zastrzega 
sobie prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia oraz 
naliczania opłat zwiększonych o 100 % obecnie obowiązującej stawki za 
ściek przemysłowy. Wysokość opłaty może być wielokrotnie zwiększana, 
proporcjonalnie do wielokrotności przekroczenia ładunków. 

4) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane 
ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. 

5) Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie 
wskazań wodomierza głównego. 

6) Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie urządzenia 
pomiarowego. 

7) W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzanych 
ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody. 

8) W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu 
określonego ustawą, ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się 
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym 
przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości 
wody wynikającej z norm. 

9) Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, 
którzy zainstalowali na własny koszt  wodomierz dodatkowy, ustalana jest 
w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. 

10) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza 
głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia 
wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania 
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia 
wody w analogicznym okresie w roku ubiegłym i liczby miesięcy 
nieprawidłowego działania wodomierza. 

 
 
 
 
 
 
 

 



6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zgodnie z wcześniej przedstawionym 
uzasadnieniem realizowane jest dla jednej grupy odbiorców, w oparciu  
o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to więc 
zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych jednorodzinnych  
i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, budynków 
przeznaczonych na cele usługowe i handlowe oraz zakładów 
przemysłowych. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje pobór, uzdatnienie 
i dostarczanie wody. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
obowiązkiem przedsiębiorstwa jest również dokonywanie odczytów wskazań 
wodomierzy głównych oraz realizowanie rozliczeń. 
Odprowadzanie ścieków realizowane jest również dla jednej taryfowej grupy 
odbiorców, obejmującej wszystkich odbiorców, podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej. 

 
7. Standardy jakościowe usług 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu 
standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa oraz standardów wyszczególnionych w  Regulaminie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę 
Miejską w Janowcu Wlkp. 
Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo podlega ocenie pod 
względem zgodności z obowiązującymi normami krajowymi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



              Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

na terenie gminy Janowiec Wlkp. 
 
 

           Do wniosku zgodnie z w/w Ustawą Zakład Usług Miejskich w Janowcu 
Wlkp. załączył kalkulację cen i stawek opłat. Stosownie do § 6 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia 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), niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen  
i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania nowych taryf ustalono 
uwzględniając: 

1) koszty eksploatacji i utrzymania 
2) podatki i opłaty należne od przedsiębiorstwa  
3) opłaty za korzystanie ze środowiska 
4) należności nieregularne 

Koszty o których mowa powyżej planuje się na podstawie: 
1) kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w 

którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji 
księgowej kosztów sporządzanych zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych zmian ekonomicznych 
wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryf. 

2) kosztów wynikających z remontów i modernizacji urządzeń 
wodociągowo – kanalizacyjnych oraz opłat związanych z korzystaniem 
ze środowiska w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym 
wprowadzona jest taryfa z uwzględnieniem zmian wynikających z planu 
w roku obowiązywania nowych taryf. 

Na podstawie kosztów o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia ustala 
się niezbędne przychody jako sumę składników: 

1) iloczynu sumy kosztów: 
a) wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników i 

prognozowanego na okres obowiązywania taryf średniorocznego 
wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych, 

b) materiałów, energii, usług transportowych, usług remontowych i 
pozostałych oraz prognozowanego na okres obowiązywania taryf 
średniorocznego wskaźnika cen produkcji przemysłowej  

2) podatków i opłat oszacowanych na podstawie planowanych bądź 
obowiązujących stawek na rok obowiązywania nowych taryf. 

 
           Przy ustalaniu opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
mających obowiązywać w okresie 01.07.2009 – 30.06.2010 wartość kosztów 
ustalona została na bazie ostatniego roku obrachunkowego.  

 



Koszty wynagrodzeń i pochodnych zwiększono o 4,5% zgodnie z zarządzeniem 
Burmistrza Janowca Wlkp. nr OR.0151-39/08 w sprawie określenia 
podstawowych parametrów do prac nad budżetem gminy na rok 2009. Koszty 
cen energii zwiększono o 30%. Dla wyliczenia stawki opłaty za dostarczanie 
wody w pozycji materiały i usługi remontowe utrzymano na poziomie roku 
2008 dla prawidłowej eksploatacji ujęć wody: 

- zakończenia niezbędnego remontu budynku ujęcia wody w Janowcu 
Wlkp. do końca I kwartału 2009 r. 

- wymiany złóż w odżelaziaczach w hydroforniach Laskowo i Bielawy 
- dalsza wymiany wodomierzy u odbiorców. 

 
Zużycie wody w roku 2008 wynosiło 421.500m3 a w roku 2007 wynosiło 
420.000m3 . Dla ustalenia opłaty przyjęto zużycie wody na poziomie roku 2008 
w ilości  421.500m3. Straty wody wynoszą ok. 11% . W roku 2008 wykonano 
remont hydroforni Tonowo i kontynuowano prace remontowe na stacji Janowiec 
Wlkp..  
Z opłaty abonamentowej zakupiono 120 wodomierzy na wartość  9.454,20zł ,  
z których ok. 50% zostało wymienionych. 
         
   Dla ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków przyjęto koszty na bazie roku 
2008. Zwiększono w pozycji energia elektryczna 30% , w pozycji opłata za 
korzystanie ze środowiska środki zwiększono o opłatę do Urzędu 
Marszałkowskiego za składowanie osadów ściekowych. 
 Zwiększono koszty zarówno na wodzie jak i ściekach z obowiązku wykonania 
analiz monitoringu kontrolnego i przeglądowego oraz analiz ścieków surowych 
jak i oczyszczonych. 
 W roku 2008 oczyszczono 154.245m3 ścieków , a w  2007 roku 162.189m3 
ścieków, zanotowano spadek o około 8000m3. 
 
 Konieczne prace do wykonania w roku 2009. 
     
  - modernizacja stacji dmuchaw oczyszczalni  ścieków . 
 
Dla ustalenia opłaty w roku 2009 przyjęto ilość ścieków w ilości 160.000m3. 
W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków występuje brak 
zróżnicowania zakresu usług. Jakość dostarczanych ścieków komunalnych w 
niewielkim stopniu ulega zmianom a ścieki przemysłowe ze względu na 
stosowaną technologię oczyszczania muszą odpowiadać swoim składem 
ściekom komunalnym. Nie powoduje to zróżnicowania kosztów oczyszczania 
zależnych od źródła pochodzenia lub jakości a jedynie od ilości. Dlatego 
zróżnicowanie pod względem ilości dostawy ścieków rozliczane jest taryfą 
obejmującą jednolitą cenę za każdy odebrany m3 ścieków.  
 

 



 
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach 
wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych wynoszą: 
 
Lp. Wskaźniki zanieczyszczenia Jednostka Wartość 
1. BZT 5 mg/l 300 
2. CHZT mg/l 900 
3. Zawiesina ogólna mg/l 300 
4. Fosfor ogólny mg/l 12 
5. Azot ogólny mg/l 30 
6. Odczyn pH 6,0-9,0 
 
W przypadku ujawnienia w czasie kontroli przekroczenia dopuszczalnych 
wartości wskaźników zanieczyszczenia ścieków (zarówno składu i stanu), 
określonych w powyższej tabeli, zakład nalicza opłatę za wprowadzenie ścieku 
o przekroczonym ładunku stężeń podwyższoną o 100 % stawki obecnie 
obowiązującej. Wysokość kary może być wielokrotnie zwiększana 
proporcjonalnie do wielokrotności przekroczenia stężeń określonych w tabeli. 
Podwyższona opłata jest naliczana do czasu doprowadzenia stężeń 
zanieczyszczeń do poziomu określonego w tabeli. W takim przypadku koszty 
kontroli i badań ponosi zrzucający ściek.  
           Zakład Usług Miejskich prowadzi we własnym zakresie windykację 
należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków celem wyegzekwowania  
i ściągnięcia przed upływem terminu przedawnienia wszystkich możliwych 
należności. w celu zwiększenia skuteczności egzekucji należności od 
nierzetelnych klientów w roku 2007 dokonano zlecenia windykacji 
wierzytelności wyspecjalizowanej firmie. Termin regulowania należności 
wynosi 14 dni. Pogarszająca się sytuacja mieszkańców powoduje, że termin 
ulega wydłużeniu. Na wartość należności nieuregulowanych ma również wpływ  
nieskuteczna egzekucja komornicza. Większość spraw egzekucyjnych zostaje 
umorzona w związku z tym, że dłużnik nigdzie nie pracuje, nie otrzymuje 
zasiłku, w mieszkaniu znajduje się tylko podstawowy sprzęt gospodarstwa 
domowego, nie ma żadnych ruchomości nadających się do zajęcia i sprzedaży  
w drodze licytacji. W roku 2008 na dzień bilansowy tj. 31 grudnia salda 
należności wynikające z ewidencji księgowej wynosiły: 
- za pobór wody  - 33.577,29 zł 
- za oprowadzenie ścieków  - 50.864,43 zł 
            Po analizie aspektów ekonomicznych podczas wyliczenia opłat za 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, uznajemy za uzasadnione 
przedstawienie wniosku o zatwierdzenie nowych taryf na najbliższy rok  
i zwracamy się z prośba o jego przyjęcie.  
 
 

 



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

Wyszczególnienie 
Taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług 
 

Rodzaj cen i stawek opłat 
 

 
 
 

Taryfa 
obowią- 
zująca 

 
 

Taryfa 
nowa 

 
 
 
 

Zmiana 
w  % 

 
 
 
 

Lp. 
 
 

  wielkość cen i stawek opłat 
1 grupa 1 cena wody (zł/m3) 

stawka opłaty  
abonamentowej 
cena wskaźnikowa 

1,57 
 

    1,50 
- 

1,64 
 

1,50 
- 

4,5 
 
- 
- 

2 grupa 2 cena wody (zł/m3) 
stawka opłaty 
abonamentowej 
cena wskaźnikowa 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

3 grupa 3 cena wody (zł/m3) 
stawka opłaty 
abonamentowej 
cena wskaźnikowa 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

 
                           
                                                                              
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

Wyszczególnienie 
Taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług 
 

Rodzaj cen i stawek opłat 
 

 
 
 

Taryfa 
obowią 
zująca 

 
 

Taryfa 
nowa 

 
 
 
 

Zmiana 
w  % 

 
 
 
 

Lp. 
 
 

  wielkość cen i stawek opłat 
1 grupa 1 cena usługi odprowadzania  

ścieków (zł/m3) 
stawka opłaty  
abonamentowej 
cena wskaźnikowa 

 
3,40 

 
- 
- 

 
3,50 

 
- 
- 

 
3,0 

 
- 
- 

2 grupa 2 cena usługi odprowadzania 
ścieków (zł/m3)  
stawka opłaty 
abonamentowej 
cena wskaźnikowa 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

3 grupa 3 cena usługi odprowadzania  
ścieków (zł/m3) 
stawka opłaty 
abonamentowej 
cena wskaźnikowa 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
                           
                                                                              
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów 
 

 
Przychody – wykonanie 

 
Niezbędne przychody 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
rok obrachunkowy 

poprzedzający 
wprowadzenie nowych 

taryf w zł. 
 
 

 
rok obowiązywania 
nowych taryf w zł. 

1 Zaopatrzenie w wodę 
 

  

1)koszty eksploatacji i 
utrzymania w tym: 
a)amortyzacja lub odpisy 
umorzeniowe 
b)koszty zakupionej przez 
siebie wody 

634.703,62 
 
- 
 
- 

667.237,64 
 
- 
 
- 

 
2)raty kapitałowe ponad 
wartość amortyzacji 

- - 

3)odsetki - - 
4)należności nieregularne 33.677,29 22.000,00 
5)marża zysku - - 

 

6)wartość niezbędnych 
przychodów 

668.380,91 689.237,64 

2 Odprowadzanie ścieków 
 

  

1)koszty eksploatacji i 
utrzymania w tym:  
a)amortyzacja lub odpisy 
umorzeniowe 
b)koszty odprowadzania 
ścieków do urządzeń 
niebędących w posiadaniu 
przedsiębiorstwa 

 
493.709,97 

- 
 
- 
 
 
 

 
526.109,32 

- 
 
- 

 
 

2)raty kapitałowe ponad 
wartość amortyzacji 

- - 

3)odsetki - - 
4)należności nieregularne 50.864,43 34.000,00 
5)marża zysku - - 

 

6)wartość niezbędnych 
przychodów 

544.574,40 560.109,32 

 



3 
 

Średnia zmiana wartości 
przychodów – zaopatrzenie 
w wodę w % 

 
- 

 
3,1  

4 Średnia zmiana wartości 
przychodów – 
odprowadzanie ścieków w 
% 

 
- 

 
3,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

Taryfowa grupa odbiorców   usług Lp. Wyszczególnienie Współczynnik 
alokacji 

 grupa  
1 
zł. 

grupa 
2 

    zł. 

grupa 
3 

    zł. 

ogółem 
    zł. 

1 Zaopatrzenie w wodę      
1)koszty eksploatacji i 
utrzymania w tym: 
a)koszty bezpośrednie: 

- amortyzacja lub 
odpisy 
umorzeniowe 

- wynagrodzenie z 
narzutami 

- materiały 
- energia 
- opłata za 

korzystanie ze 
środowiska 

- podatki i opłaty  
- usługi obce 
- pozostałe koszty 

b)alok: koszty pośrednie 
- rozliczenie 

kosztów 
wydziałowych i 
działalności 
pomocniczej 

- aolokowane 
koszty ogólne 

  
 
 
 
 

- 
 

262.004,82 
75.162,65 

124.755,00 
 
 

28.100,00 
43.921,66 
36.006,76 
28.273,30 

 
 
 
 
 

- 
 

69.013,45 

   

2)raty kapitałowe  -    
3)odsetki  -    
4)należności 
nieregularne 

 22.000,00    

5)marża zysku  -    

 

6)razem wartość 
niezbędnych 
przychodów 

  
689.237,64 

   

 



2 Odprowadzanie ścieków      
1)koszty eksploatacji i 
utrzymania, w tym: 
a)koszty bezpośrednie: 

- amortyzacja lub 
odpisy 
umorzeniowe 

- wynagrodzenia z 
narzutami 

- materiały 
- energia 
- opłaty za 

korzystanie ze 
środowiska 

- podatki i opłaty 
- usługi obce 
- pozostałe koszty 

b)alok: koszty pośrednie 
- rozliczenie 

kosztów 
wydziałowych i 
działalności 
pomocniczej 

- alokowane koszty 
ogólne 

  
 
 
 
 

- 
 

224.465,53 
45.000,00 
98.299,21 

 
 

14.414,00 
36.588,58 
50.000,00 
7.942,00 

 
- 
 
 
 
 
 

49.400,00 

   

2)raty kapitałowe ponad 
wartość amortyzacji 

  
- 

   

3)odsetki  -    
4)należności 
nieregularne 

  
34.000,00 

   

5) marża zysku  -    

 

6)razem wartość 
niezbędnych 
przychodów 

  
 

560.109,32 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 
 
 

Taryfowa  grupa odbiorców 
usług 

Lp. Współczynnik 
alokacji 

Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

grupa 1 
 

grupa 2 
 

ogółem 
 

1. - Sprzedaż roczna  
wody 

m3 421.500   

2 - Przewidywane 
roczne opłaty za 
korzystanie ze 
środowiska – 
usługi 
zaopatrzenia w 
wodę 

zł. 28.100,00   

3. - Ilość 
dostarczanych 
ścieków 

m3 160.000   

4. - Przewidywane 
roczne opłaty za 
korzystanie ze 
środowiska – 
usługi 
odprowadzania 
ścieków 

zł. 14.414,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

Taryfowa grupa odbiorców usług 
 

Lp. Wyszczególnienie 

grupa 1 grupa 2 grupa 3 
1. Zaopatrzenie w wodę 

 
   

1)wartość niezbędnych 
przychodów w zł/rok 
w tym: 
a)wartość niezbędnych 
przychodów rozliczanych za 
ilość dostarczonej wody 
b)wartość niezbędnych 
przychodów rozliczanych 
stawką opłaty abonamentowe 

 
 
 
 
 

689.237,64 
 
 

36.000,00 

  

2)zużycie wody w m3/rok 
 

421.500   

3)liczba odbiorców 
 

2400   

4)cena 1 m3 wody w zł./m3 
 

1,64   

 

5)stawka opłaty 
abonamentowej na odbiorcę w 
zł/m-c (wodomierz/miesiąc) 

 
1,50 

  

2 Odprowadzanie ścieków 
 

   

1)wartość niezbędnych 
przychodów w zł/rok 

560.109,32   

2)odprowadzone ścieki w 
m3/rok 

160.000 
 

  

 

3)cena usługi odprowadzania 
ścieków w zł./m3 
 

 
3,50 

  

 
 
 
 

 



Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców 
usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku 
obowiązywania nowych taryf w złotych. 
 
 

Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie 
grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem 

Zaopatrzenie w wodę     
1)zużycie wody w m3/rok 
 

421.500    

2)cena za m3 wody w zł/m3 
 

1,64    

3)stawka opłaty abonament. 
   (wodomierz/miesiąc) 

1,50    

4)przychody wg należności za 
ilości dostarczonej wody 
(cena) w zł/rok 

 
691.260,00 

   

5)przychody wg należności za 
stawki opłat abonament. w 
zł/rok 

 
36.000 

   

1 

Wartość przychodów w zł/rok 
 

727.260,00    

2 Odprowadzanie ścieków     
1)ilość ścieków 
odprowadzonych rocznie w 
m3/rok 

 
160.000 

 
 

 
 

 
 

2)cena usługi odprowadzanie 
ścieków w zł/m3 

3,50    

3)stawka opłaty abonament. -    
4)przychody wg należności za 
ilość odprowadzonych 
ścieków (cena) w zł./rok 
 

 
560.000,00 

   

5)przychody wg należności za 
stawki opłat abonament. w 
zł/rok 
 

 
- 

   

 
 

Wartość przychodów w  
zł/rok 
 
 

 
560.000,00 

   

 

 



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

 
Lp. 

 

 
Wyszczególnienie 

 
Taryfowa grupa odbiorców usług 

0 1 2 3 4 5 
1 Zaopatrzenie w wodę     
 Wartość przychodów     
 1) w roku obowiązywania    

    nowych taryf 
 

689.237,64 
   

 2) w roku obrachunkowym  
poprzedzającym wprowadzenie 
nowych taryf 

 
 

668.380,91 

   

 Wzrost przychodów 103,1    
2 Odprowadzanie ścieków     
 Wartość przychodów      
 1) w roku obowiązywania    

    nowych taryf 
 

560.109,32 
   

 2) w roku obrachunkowym  
poprzedzającym wprowadzenie 
nowych taryf 

 
 

544.574,40 

   

 Wzrost przychodów 103,0    
 
 

 


