
Uchwała Nr XXI/182/2012 
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

z dnia 30 października 2012r. 

 

w sprawie zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 

 

Na podstawie art. 24 ust.1, 3 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.               
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 
U. z 2006r. Nr 123 poz.858 z późn.zm) 

 

Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje: 

 

§  1 

Na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. zatwierdza się taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, określone               
w taryfikatorze stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§  2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§  3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TARYFIKATOR 
 

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ 

 

ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA ROK 

2013 

 

 

 

 



ZAŁ ĄCZNIK NR 1 
Do uchwały Rady Gminy Jasienica Rosielna 

Nr XXI/182/2012 z dnia 30 października  2012r. 

 

 

 

 

1. Informacje ogólne. 

 

a. Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków, oraz zasad ich stosowania, podlegających publicznemu ogłoszeniu. 

b. Podstawę prawną opracowania taryf stanowią w szczególności: 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. 
U. Nr 123, poz. 858 z 2006 roku), zwana dalej ustawą, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 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 123, poz. 858 z 2006 roku). 

c. Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą odbiorców usług wodociągowo - 
kanalizacyjnych. 

 

2. Objaśnienie pojęć używanych w taryfach. 

 

a. Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 roku), 

b. Taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

c. Taryfowa grupa odbiorców usług - odbiorcy usług charakteryzujący się podobnymi kosztami 
świadczenia usług, wynikającymi w szczególności z ich zakresu rzeczowego, charakterystyki konsumpcji 
wody, jakości odprowadzanych ścieków oraz sposobu rozliczeń, 

d. Wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym 
przyłączu wodociągowym, 

e. Urządzenie pomiarowe - urządzenie mierzące ilość odprowadzanych ścieków znajdujące się na 
przyłączu kanalizacyjnym lub rurociągu kanalizacyjnym. 

 

3. Zakres działalności gospodarczej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę zbiorowym 
odprowadzaniem ścieków. 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji gminy Jasienica Rosielna w Bliznem prowadzi działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na podstawie statutu Zakładu obejmującą: 

 

• Zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i 
jednorodzinnych 

• Zaopatrzenie w wodę odbiorców komunalnych i przemysłowych, 



• Odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i usługowych oraz obiektów 
publicznych. 

• Przyjmowanie do oczyszczenia ścieków dowożonych. 
 

4. Taryfowe grupy odbiorców usług. 
 
Uwzględniając ponoszone koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonano podziału odbiorców 
usług wodociągowo - kanalizacyjnych na następujące taryfowe grupy 

 

W – l: Dostarczanie wody z ujęć własnych i zakupionej do gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych i wielorodzinnych – miejscowość Jasienica Rosielna 

 

W – 2: Dostarczanie wody z ujęć własnych i zakupionej do odbiorców budżetowych, oraz Urzędu Gminy wraz z 
rozliczaniem za dostarczaną wodę – miejscowość Jasienica Rosielna. 

 

W – 3: Dostarczanie wody z ujęć własnych i zakupionej dla podmiotów gospodarczych na terenie miejscowości 
Jasienica Rosielna wraz z rozliczeniem. 

 

K – l: Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i 
wielorodzinnych, korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę – miejscowość Jasienica Rosielna, oraz z 
gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych nie korzystających ze zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę – miejscowości Blizne, Jasienica Rosielna i Orzechówka 

 

K – 2: Odprowadzenie ścieków od dostawców budżetowych ścieków – miejscowości Blizne, Jasienica Rosielna i 
Orzechówka 

 

K – 3: Odprowadzanie ścieków od podmiotów gospodarczych z terenu gminy. 

 

K – 4: Odbiór ścieków dostarczanych na punkt zlewny oczyszczalni beczkowozami i innymi wozami 
asenizacyjnymi z terenu gminy Jasienica Rosielna. 

 

K – 5: Odbiór ścieków dostarczanych na punkt zlewny oczyszczalni beczkowozami i innymi wozami 
asenizacyjnymi spoza terenu gminy Jasienica Rosielna. 

 

K – 6: Odprowadzanie ścieków od wszystkich dostawców ścieków komunalnych, korzystających i nie 
korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę z miejscowości Stara Wieś gmina Brzozów. 
 

5. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. 
 
W rozliczeniu z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny: 



cena za dostarczana wodę - wyrażona w złotych za l m
3
, 

 

W rozliczeniach za odprowadzane ścieki: 

cena za odprowadzone ścieki - wyrażona w złotych za l m
3
 

 

5.1. Wysokość taryf za dostarczoną wodę i oczyszczanie ścieków dla poszczególnych grup odbiorców wynoszą 

 

Dla odbiorców wody z taryf W-1 i W-2    3,04 zł/m
3 

+ 8% VAT = 3,28 zł/m
3
, 

Dla odbiorców wody z taryf W-3     3,04 zł/m
3 

+ 8% VAT = 3,28 zł/m
3
, 

Dla dostawców ścieków z taryfy K-1 i K-2   4,39 zł/m
3
 + 8% VAT = 4,74 zł/m

3
, 

Dla dostawców ścieków z taryfy K-3   4,39 zł/m
3
 + 8% VAT = 4,74 zł/m

3
, 

Dla dostawców ścieków z taryfy K-4   4,39 zł/m
3
 + 8% VAT = 4,74 zł/m

3
, 

Dla dostawców ścieków z taryfy K-5   4,39 zł/m
3
 + 8% VAT = 4,74 zł/m

3
, 

Dla dostawców ścieków z taryfy K-6   4,61 zł/m
3
 + 8% VAT = 4,98  zł/m

3
, 

 

 

5.2. Sposoby rozliczeń w oparciu o taryfowe ceny i stawki opłat. 

a) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie 
z przepisami ustawy oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa określającego warunki 
prowadzenia rozliczeń. 

b) O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków pobierane są za każdy dwumiesięczny okres, w którym były świadczone usługi. 

c) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty 
wystawienia rachunku. 

d) Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty. 
e) W przypadku stwierdzenia nadpłaty, jest ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie 

odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie. 
f) W przypadku niesprawności wodomierza, rozliczenia prowadzone są w oparciu o średnie zużycie wody, w 

okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności. 
g) Zakład Wodociągów i Kanalizacji gminy Jasienica Rosielna w Bliznem na wniosek odbiorcy usług dokonuje 

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. 
h) W przypadku, gdy nie stwierdzono błędu wskazań wodomierza większego od określonego w odrębnych 

przepisach oraz wad powodujących niesprawność wskazań odbiorca wnioskujący sprawdzenie 
prawidłowości działania wodomierza pokrywa koszty sprawdzenia. 

i) W przypadku braku wodomierza, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o normy 
zużycia wody. 

j) Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych lub w przypadku 
ich braku na podstawie norm zużycia wody. 

k) W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako ilość pobranej wody 
wskazana przez wodomierz lub w sposób określony w umowie. 

l) W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezzwrotnie zużytej wody uwzględnia się w oparciu 
o wskazania wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług lub w sposób określony w umowie. 



m) Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielo lokalowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji gminy 
Jasienica Rosielna w Bliznem zawiera umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobami 
korzystającymi z lokali, na warunkach dotyczących opomiarowania i sposobu rozliczeń określonych w 
umowie. 

n) Kosztami wody pobieranej ze zdrojów ulicznych pobranej do celów przeciwpożarowych Wodociągów i 
Kanalizacji gminy Jasienica Rosielna w Bliznem obciąża gminę na podstawie cen określonych w taryfie. 

o) Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odbiorców usług 
zaliczanych do poszczególnych grup taryfowych ustala się jako iloczyny taryfowych cen odpowiadających 
tym grupom oraz ilości świadczonych usług, 

p) Karze grzywny do 5000 zł podlega ten, kto pobiera wodę z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego 
zawarcia umowy, kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze 
odcinającym, kto nie zapewnia dostępu upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa do wodomierzy 
i urządzeń pomiarowych w celu dokonania odczytu ich wskazań, kontroli badań, pomiarów i napraw, a 
także do sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci. 

q) Karze grzywny do 5000 zł podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

r) Karze pieniężnej - do 15 % przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym podlega Zakład, który 
stosuje taryfy bez ich zatwierdzenia przez Radę Gminy lub ceny i stawki taryfowe wyższe od 
zatwierdzonych. 

s) Kierownik Zakładu, o którym mowa w pkt. „r” może być obciążony przez Wójta Gminy karą pieniężną w 
kwocie do 300 % jego miesięcznego wynagrodzenia. 

 

6. Podstawy prawne ustalenia taryfowych cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

 

Wysokość cen przedstawionych w pkt. 5 została określona zgodnie z art. 24 ustawy. 

 

7. Warunki stosowania taryfowych cen i stawek opłat. 
 
Zakres usług świadczonych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

 

7. 1. Zaopatrzenie w wodę 

 

W- l: Zbiorowe zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych – 
miejscowość Jasienica Rosielna   

 

W-2: Zbiorowe zaopatrzenie w wodę pozostałych odbiorców wraz z prowadzeniem rozliczeń za zużytą wodę - 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę na potrzeby zdrojów publicznych, prowadzenie rozliczeń za zużytą wodę na 
potrzeby jednostek budżetowych, oraz prowadzenie rozliczeń za zużytą wodę – miejscowość Jasienica Rosielna  

 

W-3: Zaopatrzenie w wodę podmiotów gospodarczych wraz z rozliczeniem za zużytą wodę – miejscowość 
Jasienica Rosielna.  

 

7.2. Odprowadzenie ścieków 

 



K-1: Odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych wraz z 
prowadzeniem rozliczeń za ilość odprowadzanych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody wg wskazania 
wodomierzy, odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych nie 
korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz prowadzenie rozliczeń za ilość odprowadzanych 
ścieków w oparciu o przeciętne normy zużycia wody bądź też na podstawie wskazań wodomierza lub 
urządzenia pomiarowego – miejscowości Blizne, Jasienica Rosielna i Orzechówka. 

 

K-2: Odprowadzanie ścieków od dostawców budżetowych z terenu gminy. 

 

K-3: Odprowadzenie ścieków od pozostałych dostawców ścieków, oraz dostawców nie korzystający za 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę – miejscowości Blizne i Jasienica Rosielna w oparciu o wskazania 
wodomierzy, oraz odbiorcy nie korzystający ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę z prowadzeniem rozliczeń za 
odprowadzanie ścieków w oparciu o zużytą wodę wg przeciętnych norm zużycia wody bądź też na podstawie 
urządzeń pomiarowych – miejscowości Blizne, Jasienica Rosielna i Orzechówka 

 

K-4: Odbiór ścieków dostarczanych na punkt zlewny oczyszczalni beczkowozami i innymi wozami 
asenizacyjnymi z terenu gminy Jasienica Rosielna wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość odprowadzanych 
ścieków na podstawie prowadzonego rejestru. (Sprawy związane z częstotliwością opróżniania szamb 
przydomowych określa „Regulamin utrzymania porządku i czystości” przyjęty uchwałą Rady Gminy w Jasienicy 
Rosielnej nr XXXIII/238/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku) 

 

K-5: Odbiór ścieków dostarczanych na punkt zlewny oczyszczalni beczkowozami i innymi wozami 
asenizacyjnymi spoza terenu gminy Jasienica Rosielna wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość odprowadzanych 
ścieków na podstawie prowadzonego rejestru. 

 

K-6: Odbiór ścieków od wszystkich dostawców korzystających i nie korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę oraz prowadzenie rozliczeń za ilość odprowadzanych ścieków w oparciu o przeciętne normy zużycia 
wody bądź też na podstawie wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego – miejscowości Stara Wieś 
gmina Brzozów. 

 

7.3. Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 
 

Określone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
odbiorców, które zostały określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19 ustawy oraz w rozporządzeniu o 
którym mowa w pkt. 1b niniejszego taryfikatora. 

 

8. Wprowadzanie nowych cen i stawek opłat. 
 
8.1. Taryfowe ceny i stawki opłat, zgodnie z art. 20 ust l ustawy obowiązują przez okres jednego roku 

kalendarzowego, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia. 
8.2. Nowe taryfy, opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia podlegają zatwierdzeniu w 

trybie określonym przepisami art. 24 ustawy. 
 

9. Uzasadnienie taryfowych cen, stawek opłat. 



 
Zakład prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, zgodnie ze Statutem Zakładu niezbędne przychody będące podstawą ustalenia 
taryfowych cen zostały określane na podstawie ewidencji kosztów za rok obrotowy 2008 oraz rok 
obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf prowadzonej przez Zakład zgodnie z dokumentacją 
księgową, uwzględniającą zasady rachunkowości oraz na podstawie kosztów eksploatacji nowych instalacji i 
urządzeń, przekazanych do eksploatacji w wyniku realizacji planu inwestycyjnego Gminy, zgodnie z wieloletnim 
Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na rok obowiązywania taryfy oraz 
zawartych umów. 

 

9. l. Kalkulacja cen za zaopatrzenie w wodę 

 

Przyjęto jednoczłonową taryfę opłat za wodę zawierając ceny za 1m
3
 dostarczonej wody. 

Kalkulację cen za wodę dla odbiorców usług zawiera załącznik nr 1. 

Przy ustalaniu cen za zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców gminy Jasienica Rosielna nie uwzględniono marży i 
zysku. 

 

9.2. Kalkulacja cen za odprowadzanie ścieków 

 

Przyjęto jednoczłonową taryfę opłat za odprowadzanie ścieków zawierając ceny za 1m
3
 odprowadzonych 

ścieków. 

Kalkulację cen za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług zawiera załącznik nr 1. 

Przy ustalaniu cen za odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Jasienica Rosielna, nie uwzględniono 
(zgodnie z pkt 9 Regulaminu Zakładu zatwierdzonego uchwałą RG nr XI/83/2003 z dnia 30 grudnia 2003) marży i 
zysku. Zysk w wysokości 5% dolicza się do dostawców ścieków z miejscowości Stara Wieś. 

 

 

 

 

 

 

Kalkulacja 

ceny wody i ścieków na 2013 rok (bez amortyzacji majątku). 

 

Założenia: 

 

1. wzrost funduszu płac o 3%, 
2. wzrost ceny energii elektrycznej o 5%, 



3. wzrost płacy minimalnej do wysokości 1600,00 zł a tym samym wszystkich pochodnych tej płacy, 
4. ilość dostarczanych ścieków na wysokości roku 2012 tj. 125 000 m

3
 rocznie (w tym 9 000 m

3
 ze Starej Wsi), 

5. zmniejszona ilość pobieranej wody tj. 18 500 m
3
 rocznie, 

6. porównywalna z poziomem 2012 roku wysokość opłat środowiskowych ze względu na porównywalną ilością 
pobieranej wody i odprowadzanych ścieków oczyszczonych, 

7. utrzymanie ilości i wartości zakupu materiałów eksploatacyjnych, 
8. stawki podatku VAT obowiązujące w dniu sporządzania kalkulacji tj. 8%. 

 

Porównanie prognoz kosztowych roku 2012 i 2013 
 

l.p. § Nazwa paragrafu Rok 2012 Rok 2013 

1 4010 wynagrodzenia 258 291  263 294  

2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 924  20 178  

3 4110 Składki ZUS (całość) 54 600  52 426  

4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500  500  

4 4210 Zakup materiałów 39 652  31500  

5 4260 Energia elektryczna i gazowa 93 975  95 800  

6 4260/1 Zakup wody i energii elektrycznej od OSM 5 700  6 500  

7 4300 Zakup usług 35 630  37 000  

8 4360 Telefonia komórkowa (z powiadamianiem) 2 100  2 100  

9 4370 Telefonia stacjonarna 1 000  2 000  

10 4410 Delegacje i ryczałty 7 687  8 200  

11 4430 Ubezpieczenie i opłaty środowiskowe 16 171  15 500  

12 4440 ZFŚS 8 979  8 523  

13 4580 odsetki 0,00  0,00  

14 4480 Podatek od nieruchomości 0,00  69 663  

15  Razem: 542 209  613 184  

 

Składowe kosztów poboru wody i oczyszczania ścieków w 2013 roku. 

 

l.p. § Nazwa paragrafu ścieki woda 

1 4010 wynagrodzenia 243 940  16 354  

2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 160  2 018  

3 4110 Składki ZUS (całość) 45 808  5 312  



4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500  0  

4 4210 Zakup materiałów 27 000  2 500  

5 4260 Energia elektryczna i gazowa 80 300  14 500  

6 4260/1 Zakup wody i energii elektrycznej od OSM 0  6 500  

7 4300 Zakup usług 35 000  1 000  

8 4360 Telefonia komórkowa 2 100  0  

9 4370 Telefonia stacjonarna 2 000  0  

10 4410 Delegacje i ryczałty 8 200  0  

11 4430 Ubezpieczenie i opłaty środowiskowe 15 219  1 870  

12 4440 ZFŚS 8 523  0  

13 4580 odsetki 0  0  

14 4480 Podatek od nieruchomości 63 454  6 209  

14  Razem: 549 204  56 223  

 

Cena netto 1 m
3
 wody pitnej wynosi: 

zl04,3
18500

56223=    cena brutto: 3,28 zł/m
3
, 

 

cena netto 1 m
3
 oczyszczania ścieków wynosi: 

 

zl39,4
125000

549204=    cena brutto: 4,74 zł/m
3
. 

 

Inne świadczone usługi na poziomie 2012 roku w wysokości ok. 10 000,00 zł (netto). 

 

 

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

nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. 

 

 



l.p. 

wyszczególnienie 
taryfa 

obowiązująca 
taryfa nowa 

zmiana [%] 

4/3 

taryfowe grupy 
odbiorców usług 

rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat 

0 1 2 3 4 5 

1 grupa W-1 cena wody [zł/m
3
] 2,72 3,04 111,8 

2 grupa W-2 cena wody [zł/m
3
] 2,72 3,04 111,8 

3 grupa W-3 cena wody [zł/m
3
] 2,72 3,04 111,8 

 

 

Tabela „B” Porównanie cen i stawek taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat 

nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków. 

 

 

l.p. 

wyszczególnienie 
taryfa 

obowiązująca 
taryfa nowa 

zmiana [%] 

4/3 

taryfowe grupy 
odbiorców usług 

rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat 

0 1 2 3 4 5 

1 grupa K-1 cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m
3
] 3,91 4,39 112,3 

2 grupa K-2 cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m
3
] 3,91 4,39 112,3 

3 grupa K-3 cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m
3
] 3,91 4,39 112,3 

4 grupa K-4 cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m
3
] 3,91 4,39 112,3 

5 grupa K-5 cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m
3
] 3,91 4,39 112,3 

7 grupa K-6 cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m
3
] 4,11 4,61 112,3 

 

 

Tabela „C” Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. 

 

L.P. Wyszczególnienie przychody - wykonanie niezbędne przychody 



rok obrachunkowy 
poprzedzający 

wprowadzenie nowych 
taryf w zł 

rok obowiązywania 
nowych taryf w zł 

0 1 2 3 

 

1 

zaopatrzenie w wodę:   

1. koszty eksploatacji i utrzymania 55 682,00 56 223,00 

    a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe   

    b) koszty wody zakupionej 5 700,00 6 500,00 

2. raty kapitałowe ponad wartość      
amortyzacji 

  

3. odsetki   

4. należności nieregularne   

5. marża zysku 0,00 0,00 

6. wartość niezbędnych przychodów   

 

2 

odprowadzanie ścieków:   

1. koszty eksploatacji i utrzymania 488 750,00 549 204,00 

    a) amortyzacja i odpisy umorzeniowe   

    b) koszty odprowadzania ścieków do    

        urządzeń nie będących w posiadaniu    

        przedsiębiorstwa 

0,00 0,00 

2. raty kapitałowe ponad wartość      
      amortyzacji 

  

3. odsetki   

4. należności nieregularne   

5. marża zysku 0,00 0,00 

6. wartość niezbędnych przychodów   

3 
Średnia zmiana wartości przychodów – 
zaopatrzenia w wodę w % 

x 101,0 

4 
Średnia zmiana wartości przychodów – 
odprowadzania ścieków w % 

x 112,4 

 

 

Tabela „D” Alokacja niezbędnych przychodów wg grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowej taryfy 



 

L.P. Wyszczególnienie 
współczynnik alokacji 

wg tabeli E 
wszystkie grupy 

odbiorców  

 1 2 3 

 

1 

zaopatrzenie w wodę   

1. koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 

a) koszty bezpośrednie: 

• amortyzacja, 

• wynagrodzenie z narzutami, 

• materiały, 

• energia, 

• opłata za korzystanie ze środowiska, 

• podatki i opłaty – inne, 

• usługi obce, 

• pozostałe koszty. 
b) alokacja – koszty pośrednie: 

• rozliczenie kosztów wydziałowych i 
działalności pomocniczej, 

• alokowane koszty ogólne 

 

 

A 

A 

A 

A 

B 

A 

A 

A 

 

 

A 

A 

 

 

- 

23 684,00 

2 500,00 

14 500,00 

1 870,00 

6 209,00 

7 500 

- 

 

 

- 

- 

2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A - 

3. odsetki A - 

4. należności nieregularne A - 

5 marża zysku A 0,00 

6 razem wartość niezbędnych przychodów  56 223,00 

 odprowadzanie ścieków   



2 

 

1. koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 

c) koszty bezpośrednie: 

• amortyzacja, 

• wynagrodzenie z narzutami, 

• materiały, 

• energia, 

• opłata za korzystanie ze środowiska, 

• podatki i opłaty – inne, 

• usługi obce, 

• pozostałe koszty. 
d) alokacja – koszty pośrednie: 

• rozliczenie kosztów wydziałowych i 
działalności pomocniczej, 

• alokowane koszty ogólne 

 

 

C 

C 

C 

C 

D 

C 

C 

C 

 

 

 

C 

 

 

- 

315 931,00 

27 000,00 

80 300,00 

15 219,00 

63 454,00 

39 100,00 

- 

8 200,00 

 

- 

2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C - 

3. odsetki C - 

4. należności nieregularne C - 

5. marża zysku C 0,00 

6. razem wartość niezbędnych przychodów  549 204,00 

 

Tabela „E” Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf. 

 

L.P. 
współczynnik 

alokacji 
wyszczególnienie jednostki miary 

wszystkie grupy 

odbiorców 

0 1 2 3 4 

1 A sprzedaż roczna wody m
3
 18 500 

2 B 
przewidywane roczne opłaty za 
korzystanie ze środowiska – usługi 
zaopatrzenie w wodę 

zł 1 870 

3 C ilość roczna dostarczanych ścieków m
3
 125 000 

4 D 
przewidywane roczne opłaty za 
korzystanie ze środowiska – usługi 
odprowadzania ścieków 

zł 15 219 



 

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

 

l.p. wyszczególnienie 
taryfowa grupa odbiorców usług 

W-1 W-2 W-3 

 

1 

zaopatrzenie w wodę    

1. wartość niezbędnych przychodów w zł/rok  

    w tym: 
56 223,00 

a) wartość niezbędnych przychodów    

    rozliczanych za ilość dostarczanej wody 
56 223,00 

b) wartość niezbędnych przychodów    

    rozliczanych stawką abonamentową 
0,00 0,00 0,00 

2. zużycie wody w m
3
/rok 17 900 600 

3. liczba odbiorców 102 3 11 

4. cena 1 m
3
 wody w zł/m

3
 3,04 3,04 3,04 

5. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę     

    w zł/m-c 
0,00 0,00 0,00 

 

l.p. wyszczególnienie 
taryfowa grupa odbiorców usług 

K-1 K-2 K-4 K-5 K-3 K-6 

 

1 

odprowadzanie ścieków       

1. wartość niezbędnych przychodów w zł/rok  552 204,00 

2. odprowadzane ścieki w m
3
./rok 115 000 1 000 9 000 

3. liczba dostawców 1301 10 7 12 29 125 

4. cena 1 m
3
 oczyszczania ścieków w zł/m

3
 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,61 

 

Tabela „G” Zestawienie przychodów wg taryfowych grup odbiorców z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz 

cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w zł. 

 

l.p. wyszczególnienie 
wszystkie taryfowe 

grupy 



0 1 2 

 

1 

zaopatrzenie w wodę  

1. zużycie wody w m
3
/rok 18 500 

2. cena za 1 m
3
 wody w zł/m

3
 3,04 

3. stawka opłaty abonamentowej 0,00 

4. przychody wg należności za ilości    

    dostarczanej wody w zł/rok 
56 223,00 

5. przychody wg należności za stawki  

    opłat abonamentowych w zł/rok 
0,00 

 

2 

odprowadzanie ścieków  

1. ilość ścieków odprowadzanych  

    rocznie w m
3
/rok 

125 000 

2. cena oczyszczania 1 m
3
 ścieków 4,39 

3. stawka opłaty abonamentowej 0,00 

4. przychody wg należności za ilości    

    odprowadzanych ścieków w zł/rok 
529 204,00 

5. przychody wg należności za stawki  

    opłat abonamentowych w zł/rok 
0,00 

 

Tabela „H” Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę  

i odprowadzanie ścieków 

 

l.p. wyszczególnienie 
wszystkie taryfowe 

grupy 

0 1 2 

 

1 

zaopatrzenie w wodę  

wartość przychodów  

1. w roku obowiązywania nowych taryf 56 223,00 

2. w roku poprzednim 55 682,00 

3. wzrost przychodów 541,00 

 odprowadzanie ścieków  



2 wartość przychodów  

1. w roku obowiązywania nowych taryf 549 204,00 

2. w roku poprzednim 448 976,00 

3. wzrost przychodów 100 228,00 

 

 

 

 


