
UCHWAŁA NR XXXIV/257/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Żarów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 328 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Żarowie uchwala,co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 
od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku opracowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Żarowie Sp. z o. o., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŻARÓW

na okres od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r.

ŻARÓW, 17-02-2017 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
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Załącznik nr 1

TARYFY

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków

dla Gminy Żarów

na okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
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1. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich stosowania obowiązujące na terenie

gminy Żarów na okres 12 miesięcy: tj. od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Podstawę

prawną opracowania taryf w szczególności stanowią:

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), zwana dalej  „Ustawą”,

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa 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. Nr 127, Nr 2006, poz. 886

ze zm.) zwane  dalej „Rozporządzeniem”.

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

kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o., w ramach prowadzonej

działalności, nie realizuje zadań z zakresu  gospodarki ściekami opadowymi i  kanalizacją

deszczową. Niniejsza taryfa nie zawiera również ustalenia opłat za  przyłączenie do urządzeń

wodociągowo - kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa .

Spółka dołącza do niniejszego wniosku Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń

wodno-kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie

Sp. z o.o.. na okres od 1 maja 2017 r do 30 kwietnia 2020 r.

2. Rodzaje prowadzonej działalności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. prowadzi działalności w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów

na podstawie aktu założycielskiego, repetytorium A nr 6488/1999 podpisanego przez władze miasta

Żarowa. Obecnie  zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000011337.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest: ujmowanie,

uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń będących

w posiadaniu przedsiębiorstwa.
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3. Przedmiot działania przedsiębiorstwa

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody

za pomocą urządzeń wodociągowych, usługobiorcom z którymi zawarto umowę.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków dostarczonych

przez usługobiorców, z którymi podpisano umowę, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych

do oczyszczalni - Przedsiębiorstwa Wodno Ściekowego w Żarowie Spółki z o.o..

ZWiK Spółka z o.o. nie zajmuje się oczyszczaniem odprowadzanych ścieków, dokonuje ich

zbiorowego przesyłu do oczyszczalni ścieków PWŚ Spółka z o.o. w Żarowie.

4. Rodzaje i struktura taryf

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o., na podstawie kryteriów,

o których mowa w § 13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia, dokonał wyboru struktury i rodzaju taryf.

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została

opracowana taryfa:

• niejednolita – zawierająca różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny

za dostarczaną wodę i ceny za odprowadzane ścieki i różne dla poszczególnych grup

taryfowych odbiorców stawki opłaty abonamentowej.

• wieloczłonowa - zawierająca ceny za ilość dostarczonej wody, odprowadzonych ścieków

oraz stawki abonamentowe.

5. Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie analizy

sposobu wykorzystania wody lub odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń

za świadczone usługi. Uwzględniając zróżnicowanie kosztów oraz sposób korzystania z urządzeń

dokonano następującego podziału odbiorców usług:

1) Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy

odbiorców:

1. W1/G/1 – Odbiorcy usług gospodarstwa domowe rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

2. W1/G/3 – Odbiorcy usług gospodarstwa domowe rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
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3. W1/R/1 – Odbiorcy usług gospodarstwa domowe,  rozliczani na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

4. W1/R/3 – Odbiorcy usług gospodarstwa domowe, rozliczani na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

5. W1/P/1 – Odbiorcy usług gospodarstwa domowe rozliczani na podstawie podlicznika
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

6. W1/P/3 – Odbiorcy usług gospodarstwa domowe rozliczani na podstawie podlicznika
w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

7. W2/G/1 – Odbiorcy usług pozostali rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

8. W2/G/3 – Odbiorcy usług pozostali rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

9. W2/R/1 – Odbiorcy usług pozostali, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

10. W2/R/3 – Odbiorcy usług pozostali, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

11. W2/P/1 – Odbiorcy usług pozostali rozliczani na podstawie podlicznika
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

12. W3/G/1 - Odbiorcy usług przemysłowi,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

13. W3/G/3 - Odbiorcy usług przemysłowi,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

14. W3/G/U/1 - Odbiorcy usług przemysłowi,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

2) Dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące taryfowe grupy

odbiorców:

1. K1/G/1 – Odbiorcy usług gospodarstwa domowe rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

2. K1/R/1 – Odbiorcy usług gospodarstwa domowe,  rozliczani na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

3. K2/G/1 – Odbiorcy usług pozostali rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

4. K2/G/3 – Odbiorcy usług pozostali rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego
w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

5. K2/R/1 - Odbiorcy usług pozostali rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

6. K2/R/3 - Odbiorcy usług pozostali rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody
w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

7. K3/G/1 - Odbiorcy usług przemysłowi,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

8. K3/U/1 - Odbiorcy usług przemysłowi,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Podziału odbiorców usług na grupy taryfowe dokonano uwzględniając:
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a) Zakres korzystania z usług,

do odrębnych grup taryfowych zaliczono odbiorców:

– korzystających tylko z dostarczania wody,

– korzystających z dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

– korzystających tylko z odprowadzania ścieków.

b) Zróżnicowanie kosztów eksploatacyjnych,

zróżnicowana wysokość opłaty za oczyszczanie ścieków w zależności od ich rodzaju przesądza

o zaliczeniu do odrębnych grup taryfowych:

– odbiorców odprowadzających ścieki bytowe i zużywających wodę do celów socjalno-bytowych

oraz do celów przeciwpożarowych i do podlewania ogródków (z tej grupa w związku z planowaną

dopłatą została wyodrębniona grupa odbiorców Gospodarstwa domowe. Grupa Gospodarstwa

domowe nie zawiera podliczników lub wodomierzy mierzących wodę do podlewania ogrodów);

– odbiorców odprowadzających ścieki przemysłowe i wykorzystujących wodę do produkcji,

konfekcjonowania, produkcji żywności i na cele farmaceutyczne.

c) Wyposażenie nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe,

odrębne grupy taryfowe stanowią odbiorcy:

– rozliczani na podstawie zainstalowanego wodomierza,

– rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody,

- rozliczanie na podstawie podlicznika.

d) Długość okresów rozliczeniowych,

odrębne grupy taryfowe stanowią odbiorcy:

– rozliczani co jeden miesiąc,

– rozliczani co trzy miesiące.

6. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

6.1. Rozliczenia za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od sklasyfikowania w grupach taryfowych

dokonywane są na podstawie ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczanej wody i/lub

odprowadzonych ścieków.
Cena za dostarczaną wodę stanowi iloczyn ilości pobranej wody ustalony na podstawie wskazań

wodomierza i ceny wody w zł/m3, pobierany za okres rozliczeniowy. A w przypadku braku wodomierza

stanowi iloczyn ilości wody określony na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm

zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70) i ceny w zł/m3 pobierany za okres rozliczeniowy.
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Cena za odprowadzane ścieki stanowi iloczyn ilości ścieków ustalony na podstawie wskazań

urządzenia pomiarowego lub jako równy ilości dostarczonej wody i ceny za odprowadzenie

ścieków w zł/m3. A w przypadku braku wodomierza stanowi iloczyn ilości wody określony

na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8,

poz.70) i ceny za odprowadzenie ścieków w zł/m3 pobierany za okres rozliczeniowy.

Taryfa zawiera opłatę abonamentową. Stawki opłaty abonamentowej w rozliczeniach

za dostarczaną wodę zostały skalkulowane na podstawie kosztów: 1

• utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych;

• odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego;

• rozliczenia należności za wodę lub ścieki.

W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane ceny zawarte w poniższych tabelach:

Tabela nr 1 WYSOKOŚĆ CEN i STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZANĄ WODĘ

L.P TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW WYSZCZEGÓ
LNIENIE

STAWKA
NETTO

STAWKA
BRUTTO

JEDNOSTKA
MIARY

1

W1/G/1 – Odbiorcy usług
gospodarstwa domowe rozliczani na

podstawie wskazań wodomierza
głównego w jednomiesięcznym

okresie rozliczeniowym

Cena za
dostarczanie

wody
4,13 4,46 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 2,68 2,89 zł/odb.

2

W1/G/3 - Odbiorcy usług
gospodarstwa domowe rozliczani na

podstawie wskazań wodomierza
głównego w trzymiesięcznym okresie

rozliczeniowym

Cena za
dostarczanie

wody
4,13 4,46 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 2,72 2,94 zł/odb.

3

W1/R/1 - Odbiorcy usług
gospodarstwa domowe rozliczani na
podstawie przeciętnych norm zużycia
wody w jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym.

Cena za
dostarczanie

wody
4,13 4,46 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 1,83 1,98 zł/odb.

4

W1/R/3 - Odbiorcy usług
gospodarstwa domowe rozliczani na
podstawie przeciętnych norm zużycia

wody w trzymiesięcznym okresie
rozliczeniowym

Cena za
dostarczanie

wody
4,13 4,46 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 1,87 2,02 zł/odb.

1 Rozporządzenie Ministra Budownictwa, (Dz.U.06.127.886), §13, ust.3
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5

W1/P/1 - Odbiorcy usług
gospodarstwa domowe rozliczani na

podstawie podlicznika w
jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym

Cena za
dostarczanie

wody
4,13 4,46 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 2,66 2,87 zł/odb.

6

W1/P/3 - Odbiorcy usług
gospodarstwa domowe rozliczani na

podstawie podlicznika w
trzymiesięcznym okresie

rozliczeniowym.

Cena za
dostarczanie

wody
4,13 4,46 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 2,66 2,87 zł/odb.

7

W2/G/1 – Odbiorcy usług pozostali
rozliczani na podstawie wskazań

wodomierza głównego w
jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym

Cena za
dostarczanie

wody
4,13 4,46 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 2,68 2,89 zł/odb.

8

W2/G/3 – Odbiorcy usług pozostali
rozliczani na podstawie wskazań

wodomierza głównego w
trzymiesięcznym okresie

rozliczeniowym

Cena za
dostarczanie

wody
4,13 4,46 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 2,72 2,94 zł/odb.

9

W2/R/1 – Odbiorcy usług pozostali,
rozliczani na podstawie przeciętnych

norm zużycia wody w
jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym.

Cena za
dostarczanie

wody
4,13 4,46 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 1,83 1,98 zł/odb.

10

W2/R/3 – Odbiorcy usług pozostali,
rozliczani na podstawie przeciętnych

norm zużycia wody w
trzymiesięcznym okresie

rozliczeniowym

Cena za
dostarczanie

wody
4,13 4,46 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 1,87 2,02 zł/odb.

11

W2/P/1 – Odbiorcy usług pozostali
rozliczani na podstawie podlicznika w

jednomiesięcznym okresie
rozliczeniowym

Cena za
dostarczanie

wody
4,13 4,46 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 2,66 2,87 zł/odb.

12 W3/G/1 - Odbiorcy usług
przemysłowi,  rozliczani na podstawie

wskazań wodomierza głównego w
jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym.

Cena za
dostarczanie

wody
Stawka opłaty

abonamentowej

4,34

2,68

4,69

2,89

zł/m3

zł/odb.
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13

W3/G/3 - Odbiorcy usług
przemysłowi,  rozliczani na podstawie

wskazań wodomierza głównego w
trzymiesięcznym okresie

rozliczeniowym

Cena za
dostarczanie

wody
4,34 4,69 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 2,72 2,94 zł/odb.

14

W3/G/U/1 - Odbiorcy usług
przemysłowi,  rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza głównego lub

urządzenia pomiarowego w
jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym.

Cena za
dostarczanie

wody
4,34 4,69 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 2,68 2,89 zł/odb.

Tabela nr 2 WYSOKOŚĆ CEN i STAWEK OPŁAT ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

L.P TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW WYSZCZEGÓL
NIENIE

STAWKA
NETTO

STAWKA
BRUTTO

JEDNOSTKA
MIARY

1

K1/G/1 – Odbiorcy usług
gospodarstwa domowe rozliczani na

podstawie wskazań wodomierza
głównego w jednomiesięcznym

okresie rozliczeniowym.

Cena za ścieki 7,82 8,45 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 2,68 2,89 zł/odb.

2

K1/R/1 – Odbiorcy usług
gospodarstwa domowe,  rozliczani na
podstawie przeciętnych norm zużycia
wody w jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym

Cena za ścieki 7,82 8,45 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 1,83 1,97 zł/odb.

3

K2/G/1 – Odbiorcy usług pozostali
rozliczani na podstawie wskazań

wodomierza głównego w
jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym

Cena za ścieki 7,82 8,45 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 2,68 2,89 zł/odb.

4

K2/G/3 – Odbiorcy usług pozostali
rozliczani na podstawie wskazań

wodomierza głównego w
trzymiesięcznym okresie

rozliczeniowym

Cena za ścieki 7,82 8,45 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 2,72 2,94 zł/odb.

5

K2/R/1 - Odbiorcy usług pozostali
rozliczani na podstawie przeciętnych

norm zużycia wody w
jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym

Cena za ścieki 7,82 8,45 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 1,83 1,97 zł/odb.
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6

K2/R/3 - Odbiorcy usług pozostali
rozliczani na podstawie przeciętnych

norm zużycia wody w
trzymiesięcznym okresie

rozliczeniowym

Cena za ścieki 7,82 8,45 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 1,87 2,02 zł/odb.

7

K3/G/1 - Odbiorcy usług
przemysłowi,  rozliczani na podstawie

wskazań wodomierza głównego w
jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym

Cena za ścieki 9,43 10,18 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 2,68 2,89 zł/odb.

8

K3/U/1 - Odbiorcy usług
przemysłowi, rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza głównego lub

urządzenia pomiarowego w
jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym.

Cena za ścieki 9,43 10,18 zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej 2,68 2,89 zł/odb.

Tabela nr 3 WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNYCH NORM ZUŻYCIA WODY

LP GRUPA
TARYFOWA RODZAJ USŁUGI

Wskaźnik
przeciętnych

normy zużyć wody

CENA
JEDNOSTKOWA

brutto

OPŁATA
brutto*

m3/os./m-c zł/m3 m3/os./m-c
2 3 4 5 6

1 Pozostali odbiorcy w
tym gospodarstwa

domowe

Dostawa wody 0,9 1) 4,46 4,01

Dostawa wody 1,8 2) 4,46 8,03

Dostawa wody 2,7 3) 4,46 12,04

Dostawa wody 3,0 4) 4,46 13,38

Odbiór ścieków 0,9 1) 8,45 7,61

Odbiór ścieków 1,8 2) 8,45 15,21

Odbiór ścieków 2,7 3) 8,45 22,82

Odbiór ścieków 3,0 4) 8,45 25,35

2
Odbiorcy usług

przemysłowi Dostawa wody

wskaźnik
przeciętnych norm

zużycia wody i
odprowadzania

ścieków z tabeli Nr 3
Rozporządzenia

4,69 wg
wyliczenia

Odbiór ścieków
10,18 wg

wyliczenia
Wyposażenie mieszkania:
1) zlew na korytarzu,
2) zlew na korytarzu, ubikacja w budynku,
3) zlew i ubikacja w mieszkaniu,
4) zlew, ubikacja i łazienka w mieszkaniu.
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Stawka brutto może ulec zmianie w zależności od wysokości obowiązującego podatku VAT

na usługi związane z rozprowadzaniem wody oraz usługi związane z odprowadzaniem ścieków.

6.2. Stawka opłaty za przekroczenia

6.2.1 Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń

kanalizacyjnych

Podstawy prawne:

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 126, poz. 886 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1456.).

• Akt wykonawczy w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia

warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi na 2009 wydany na podstawie art.

291 ust. 2 w związku z art. 312 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony

środowiska z późniejszymi zmianami.

Wysokość opłat wynika z obliczeń opartych na kosztach badań laboratoryjnych. Wynika

to również bezpośrednio z wyżej cytowanych aktów prawnych.

W przypadku przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń

kanalizacyjnych, zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia, spółka stosować będzie stawki opłat

za ponadnormatywny ładunek zanieczyszczeń w odniesieniu do wskaźników.

6.2.2 Sposób naliczania stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

1. Odbiorca będzie uiszczał opłaty za przekroczenia w razie wprowadzenia do kanalizacji

zanieczyszczeń, o których mowa w pkt 2. zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3, 4 i 5.

2. .Wielkości stężeń zanieczyszczeń w ściekach nie mogą przekraczać niżej wymienionych

wartości:

lp Wskaźnik Jednostka stężenia Stężenie
dopuszczalne

1 Zawiesina ogólna g/m3 500

2 ChZT (metoda dwuchloromiaowa) gO2/m3 1000

3 BZT5 gO2/m3 700
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4 Ogólny węgiel organiczny gC/m3 Nie określane

5 Fosfor ogólny gP/m3 15

6 Wartość pH pH min 6,5; max 9,0

Pozostałe wskaźniki powinny odpowiadać parametrom określonym w załączniku nr 1 i nr 2

do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków

do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1456.). oraz w przypadku odbiorców

posiadających pozwolenia wodnoprawne na podstawie decyzji.

Dla Ogólnego Węgla Organicznego nie określa się dopuszczalnej wartości stężenia

3. Za przekroczenie warunków określonych w pkt 2. ZWiK Sp. z o.o. będzie naliczało opłatę,

która stanowi iloczyn wyliczonego % wskaźnika przekroczenia i jednokrotności

obowiązującej opłaty za 1 m3 odprowadzonych ścieków

4. Wskaźnik przekroczenia ustalony będzie na podstawie przeprowadzonej kontrolnej analizy

ścieków i stanowić będzie % przekroczenie oznaczonego stężenia w stosunku do stężenia

dopuszczalnego.

5. Dobową wysokość opłaty za przekroczenie dozwolonej temperatury ustala się

wg następujących stawek za 1m3 ścieków:

a. Opłata za ścieki, których temperatura przekracza wartość dozwoloną do 5°C stanowi

50% obowiązującej opłaty za 1m3 ścieków,

b. Opłata za ścieki, których temperatura przekracza wartości dozwoloną o 5°C i więcej

stanowi dwukrotność obowiązującej opłaty za 1 m3 odprowadzonych ścieków.

6.2.3. Kontrola jakości ścieków

1. Kontrolny pobór ścieków będzie następował ze studzienki wskazanej przez

Przedsiębiorstwo.

2. Podstawą stwierdzenia przekroczenia warunków określonych w pkt 6.2.2. będą wyniki

uśrednionej próby poboru ścieków.

3. O stwierdzeniu przekroczenia warunków ZWiK Sp. z o.o. zawiadomi Odbiorcę w ciągu

21 dni od daty otrzymania wyniku.

4. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń we wprowadzanych

do kanalizacji ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono

przekroczenia, do dnia ustania przekroczeń.

5. W przypadku poprawy jakości odprowadzanych ścieków Odbiorca powiadamia o tym

fakcie ZWiK Sp. z o.o. zlecając mu odpłatne wykonanie analizy kontrolnej.
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6. Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się datę poboru próbki do badania kontrolnego, pod

warunkiem że przeprowadzona kontrola potwierdzi ustanie przekroczeń.

7. Jeżeli kontrola wykonana przez Odbiorcę i przeprowadzona przez ZWiK Sp. z o.o. nie

potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą nadal opłaty na podstawie przekroczeń

wykazanych przez ostatnią kontrolę.

8. Odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia na żądanie Przedsiębiorstwa aktualnych

wyników pełnej analizy ścieków.

9. Odbiorca ma obowiązek zawiadomić ZWiK Sp. z o.o. o zmianach mających wpływ na skład

ścieków.

10. Wszelkie kontrole przeprowadzane na wniosek Odbiorcy wykonywane są na jego koszt.

7. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości

w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia z uwzględnieniem cen i stawek

opłat wynikających z niniejszej Taryfy.

W przypadkach wyposażenia budynków zlokalizowanych na terenie działalności

przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego w wodomierze, ilość wody dostarczonej

do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. W razie braku takich przyrządów

pomiarowych, ilość pobranej wody jest ustalana na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie

ich wskazania. W przypadku braku urządzeń pomiarowych, ilość dostarczonych ścieków, zgodnie

z art. 27 ust. 5 Ustawy ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody

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

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

wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Przedsiębiorstwo

wodociągowo – kanalizacyjne, na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości

działania wodomierza głównego.

W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza

zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.
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Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach

i w terminach określonych w umowie.

8. Warunki stosowania cen i stawek

8.1.Zakres świadczonych usług dla odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, z wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające

z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same

zasady technologiczne i techniczne. Celem alokacji niezbędnych przychodów w procesie ustalania

opłat jest powiązanie - w miarę możliwości, wydatków z tymi grupami odbiorców, które korzystają

w wyniku poniesienia danego wydatku lub powodują jego wystąpienie

Nie wszyscy odbiorcy korzystający z usług przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody

są równocześnie dostawcami ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Gmina nie jest w pełni

skanalizowana.

8.2.Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi

klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów wyszczególnionych

w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jakość wody produkowanej przez Przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi

i europejskimi.

Id: 96AED326-6906-45DD-AA76-25CD21B345F8. Uchwalony Strona 16



Taryfy opracowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. na okres
od 01-05-2017 do 30-04-2018

15

Załącznik nr 2

Uzasadnienie do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
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1. Informacje ogólne

Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Żarów na okres

12 miesięcy tj. od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. Taryfy określają także warunki

ich stosowania.

Wniosek o zatwierdzenie taryf został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7

czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.

z 2015 r. poz. 139 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z przepisami Ministra Budownictwa

z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie warunków

rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127,

poz. 886 ze zm.) zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo –

kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o..

2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. prowadzi działalności w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego

odprowadzania ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostawy i odpowiedniej

jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów

odbiorców usług oraz wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie na podstawie zawieranych umów

działalności usługowej, handlowej i wykonawczej a w szczególności:

1. Utrzymanie i eksploatacja gminnego systemu wodociągowego, przepompowni ścieków,

osadników Imhoffa oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej na zasadach

określonych w obowiązujących przepisach, zaopatrzenia w wodę i urządzenia

kanalizacyjne. (36.00.20.0) (37.00.11.0)

2. Produkcja i dostawa wody dla odbiorców podłączonych do miejskiego systemu

wodociągowego. (36.00.Z)

3. Dostawa wody dla odbiorców spoza terenu miasta Żarów podłączonych do systemu

wodociągowego na podstawie zawartych umów. (36.00.Z)

4. Odbiór ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej oraz ich

odprowadzanie w celu oczyszczenia. (37.00.Z)
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5. Odbiór ścieków sanitarnych od odbiorców spoza miasta Żarów podłączonych do systemu

kanalizacyjnego oraz ich odprowadzenie w celu oczyszczenia. (37.00.Z)

6. Kontrola jakości dostarczanej wody i jakości odprowadzanych ścieków.

(36.00.20.0) (37.00.11.0)

7. Wydawanie związanych z przedmiotem działania Spółki zapewnień na dostawę wody

i odbiór ścieków, określenie warunków technicznych podłączeń, dokonywanie odbiorów

technicznych sieci i podłączeń. (36.00.20.0) (37.00.11.0)

8. Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów eksploatacyjnych sieci, obiektów

i urządzeń. (42.21.Z)

9. Prowadzenie inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu wodociągowego

i kanalizacyjnego oraz zakupu sprzętu i pojazdów samochodowych w ramach posiadanych

na te cele funduszy. (42.21.Z)

10. Wykonanie usług instalacyjnych, transportowo- sprzętowych, projektowych.

(43.22.Z) (77.32.Z)

11. Wynajem obiektów i pomieszczeń Spółki. (68.20.Z)

3. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalanych taryf na ich poprawę

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje zadania

określone:

 w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

 w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo  kanalizacyjnych,

 w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania

dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań

bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków jest badana na zlecenie

przedsiębiorstwa przez laboratoria posiadające stosowne uprawnienia a także dodatkowo woda

kontrolowana jest przez służby sanitarne i ochrony środowiska, niezależne od przedsiębiorstwa,

tj. przez  Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Świdnicy.

Badania wody na zlecenie przedsiębiorstwa prowadzone są na ujęciach, na stacjach

uzdatniania wody oraz w sieci wodociągowej zgodnie z zatwierdzonym przez Powiatową Stację

Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdnicy harmonogramem badań.

W przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów, badania

są przeprowadzane częściej. Normy jakości dostarczanej wody oraz zakres badań w chwili
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obecnej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr.61, poz.417).

4. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych taryf

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono czternaście grup odbiorców,

natomiast w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono osiem grupy odbiorców.

Różnice w taryfach dotyczą w szczególności kosztów oczyszczania ścieków i opłaty

środowiskowej.

Ze względu na ponoszone koszty stałe związane z:

• utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych;

• odczytem wodomierza lub urządzenia pomiarowego;

• rozliczeniem należności za wodę lub ścieki.

Spółka utrzymuje stawki opłaty abonamentowej, dzięki której te koszty są pokrywane bez względu

na wielkość sprzedaży. Koszty zostały wyłączone z ogółu niezbędnych przychodów stanowiących

podstawę kalkulacji ceny za wodę i ścieki.

Planowane taryfy umożliwią Przedsiębiorstwu przeprowadzenie zamierzonych

i koniecznych remontów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych, co w efekcie wpłynie pozytywnie na zapewnienie ciągłość

zbiorowego zaopatrzenia w odpowiedniej jakości i ilości wodę oraz zbiorowego odprowadzania

ścieków na terenie gminy Żarów. Umożliwiają one pozyskanie środków na przyspieszenie rozwoju

usług wodociągowo – kanalizacyjnych dzięki stworzeniu warunków do zwiększenia inwestycji

w tym sektorze, jak również zatrzymają postępującą dekapitalizację w/w urządzeń.

5. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Przy ustalaniu taryf na 2017/2018 rok podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami

rozporządzenia) dane ewidencji księgowej za rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie

nowych taryf.

Przy opracowaniu taryfy przyjęto następujące okresy do rozliczeń:

 Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

 Rok obowiązywania nowych taryf 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
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Do obliczenia danych w okresie obowiązywania nowych taryf  uwzględniono niżej przedstawiony

wzrost poszczególnych kosztów eksploatacji.

Tabela 1. Koszty eksploatacji i utrzymania: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
ATRAX

Rok obrachunkowy
Lp. Wyszczególnienie poprzedzający Rok obowiązywania

wprowadzenie nowych nowych taryf w zł
taryf w zł

0 1 2 3
1 Zaopatrzenie w wodę

Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 149 182 185 163
Wynagrodzenie z narzutami 413 039 409 135
Materiały 76 550 77 306
Energia 241 144 245 002
Opłata za korzystanie ze środowiska 64 983 64 983
Podatki i opłaty - inne 164 053 295 270
Usługi obce 84 758 86 114
Pozostałe koszty 5 444 2 510
Koszty zakupionej przez siebie wody 0 0
Razem koszty bezpośrednie 1 199 152 1 365 483
Alokacja kosztów pośrednich:
- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej 244 906 263 666
- koszty ogólne 259 453 304 054
Razem koszty pośrednie 504 359 567 720
Koszty eksploatacji i utrzymania razem 1 703 511 1 933 203

2 Odprowadzanie ścieków
Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 47 813 43 154
Wynagrodzenie z narzutami 82 127 67 768
Materiały 27 713 27 905
Energia 15 606 15 855
Opłata za korzystanie ze środowiska 1 363 189 1 405 199
Podatki i opłaty - inne 218 992 353 232
Usługi obce 15 760 16 012
Pozostałe koszty 17 0
Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń

niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 0 0
Razem koszty bezpośrednie 1 771 216 1 929 125
Alokacja kosztów pośrednich:
- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej 48 696 54 586
- koszty ogólne 326 982 363 228
Razem koszty pośrednie 375 678 417 814
Koszty eksploatacji i utrzymania razem 2 146 894 2 346 939

Id: 96AED326-6906-45DD-AA76-25CD21B345F8. Uchwalony Strona 21



Taryfy opracowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. na okres
od 01-05-2017 do 30-04-2018

20

Załącznik nr 3

TABELE OD A DO H

Id: 96AED326-6906-45DD-AA76-25CD21B345F8. Uchwalony Strona 22



Taryfy opracowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. na okres
od 01-05-2017 do 30-04-2018

21

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

Lp.

Wyszczególnienie

Ta
ry

fa
ob

ow
ią

z
uj

ąc
a

Ta
ry

fa
no

w
a Zmiana %

taryfowa

rodzaj cen i stawek opłat
4/3

grupa
odbiorców

wielkość cen i stawek opłat
usług

0 1 2 3 4 5
1 W1/G/1 -Odbiorcy gospodarstwa domowe

rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego w jednomiesięcznym

okresie rozliczeniowym

- cena wody (zł/m3) 3,26 4,13 126,69%

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) 2,68
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 4,13

2 W1/G/3 - Odbiorcy gospodarstwa domowe
rozliczani na podstawie wskazań

wodomierza głównego w trzymiesięcznym
okresie rozliczeniowym.

- cena wody (zł/m3) 3,26 4,13 126,69%

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/okres
rozliczeniowy) 2,72
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 4,13

3 W1/R/1 - Odbiorcy gospodarstwa domowe,
rozliczani na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody w jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym.

- cena wody (zł/m3) 3,26 4,13 126,69%

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) 1,83
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 4,13

4 W1/R/3 - Odbiorcy gospodarstwa domowe,
rozliczani na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody w trzymiesięcznym okresie

rozliczeniowym.

- cena wody (zł/m3) 3,26 4,13 126,69%

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/okres
rozliczeniowy) 1,87
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 4,13

5 W1/P/1 - Odbiorcy gospodarstwa domowe
rozliczani na podstawie podlicznika w

jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

- cena wody (zł/m3) 3,26 4,13 126,69%

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) 2,66
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 4,13

6 W1/P/3 - Odbiorcy gospodarstwa domowe
rozliczani na podstawie podlicznika w

trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

- cena wody (zł/m3) 3,26 4,13 126,69%

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/okres
rozliczeniowy) 2,66
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 4,13

7 W2/G/1 -Odbiorcy usług pozostali rozliczani
na podstawie wskazań wodomierza

głównego w jednomiesięcznym okresie
rozliczeniowym

- cena wody (zł/m3) 3,26 4,13 126,69%

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) 2,68
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 4,13

8 W2/G/3 - Odbiorcy usług pozostali
rozliczani na podstawie wskazań

wodomierza głównego w trzymiesięcznym
okresie rozliczeniowym.

- cena wody (zł/m3) 3,26 4,13 126,69%

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/okres
rozliczeniowy) 2,72
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 4,13

9 W2/R/1 - Odbiorcy usług pozostali,
rozliczani na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody w jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym.

- cena wody (zł/m3) 3,26 4,13 126,69%

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) 1,83

- cena wskaźnikowa 1) 0,00 4,13
10 W2/R/3 - Odbiorcy usług pozostali,

rozliczani na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody w trzymiesięcznym okresie

rozliczeniowym.

- cena wody (zł/m3) 3,26 4,13 126,69%

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/okres
rozliczeniowy) 1,87
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 4,13

11 W1/P/1 - Odbiorcy usług pozostali,
rozliczani na podstawie podlicznika w

jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

- cena wody (zł/m3) 3,26 4,13 126,69%

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) 2,66

- cena wskaźnikowa 1) 0,00 4,13
12 W3/G/1 - Odbiorcy usług przemysłowi,

rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego w jednomiesięcznym

okresie rozliczeniowym.

- cena wody (zł/m3) 4,83 4,34 89,86%

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) 2,68

- cena wskaźnikowa 1) 0,00 0,00
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13 W3/G/3 - Odbiorcy usług przemysłowi,
rozliczani na podstawie wskazań

wodomierza głównego w trzymiesięcznym
okresie rozliczeniowym.

- cena wody (zł/m3) 4,83 4,34 89,86%

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/okres
rozliczeniowy) 2,72
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 0,00

14 W3/G/U/1 - Odbiorcy usług przemysłowi,
rozliczani na podstawie wskazań

wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego w jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym.

- cena wody (zł/m3) 4,83 4,34 89,86%

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) 2,68
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 0,00

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

Lp.

Wyszczególnienie
Taryfa

obowiązująca Taryfa nowa
Zmiana %

taryfowa

rodzaj cen i stawek opłat
4/3

grupa
odbiorców

wielkość cen i stawek opłat
usług

0 1 2 3 4 5
1 K1/G/1 - Odbiorcy, gospodarstwa

domowe rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza głównego w

jednomiesięcznym okresie
rozliczeniowym.

- cena usługi odprowadzania ścieków 6,34 7,82 123,34%

- stawka opłaty abonamentowej (na
odbiorcę w zł/m-c) 2,68

- cena wskaźnikowa 1) 0,00 7,82
2 K1/R/1 - Odbiorcy,  gospodarstwa

domowe,  rozliczani na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody w

jednomiesięcznym okresie
rozliczeniowym.

- cena usługi odprowadzania ścieków 6,34 7,82 123,34%

- stawka opłaty abonamentowej (na
odbiorcę w zł/m-c) 1,83
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 7,82

3 K2/G/1 - Pozostali odbiorcy,
rozliczani na podstawie wskazań

wodomierza głównego w
jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym.

- cena usługi odprowadzania ścieków 6,34 7,82 123,34%

- stawka opłaty abonamentowej (na
odbiorcę w zł/m-c) 2,68
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 0,00

4 K2/G/3 - Pozostali odbiorcy, rozliczani
na podstawie wskazań wodomierza

głównego w trzymiesięcznym okresie
rozliczeniowym

- cena usługi odprowadzania ścieków 6,34 7,82 123,34%

- stawka opłaty abonamentowej (na
odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy) 2,72
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 0,00

5 K2/R/1 - Pozostali odbiorcy,
rozliczani na podstawie przeciętnych

norm zużycia wody w
jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym.

- cena usługi odprowadzania ścieków 6,34 7,82 123,34%

- stawka opłaty abonamentowej (na
odbiorcę w zł/m-c) 1,83
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 0,00

6 K2/R/3 - Pozostali odbiorcy,
rozliczani na podstawie przeciętnych

norm zużycia wody w
trzymiesięcznym okresie

rozliczeniowym

- cena usługi odprowadzania ścieków 6,34 7,82 123,34%

- stawka opłaty abonamentowej (na
odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy) 1,87
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 0,00

7 K3/G/1 - Odbiorcy usług przemysłowi,
rozliczani na podstawie wskazań

wodomierza głównego w
jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym

- cena usługi odprowadzania ścieków 9,03 9,43 104,43%

- stawka opłaty abonamentowej (na
odbiorcę w zł/m-c) 2,68

- cena wskaźnikowa 1) 0,00 0,00
8 K3/U/1 - Odbiorcy usług przemysłowi,

rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego lub urządzenia

pomiarowego w jednomiesięcznym
okresie rozliczeniowym.

- cena usługi odprowadzania ścieków 9,03 9,43 104,43%

- stawka opłaty abonamentowej (na
odbiorcę w zł/m-c) 2,68
- cena wskaźnikowa 1) 0,00 0,00
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Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
ATRAX

Przychody - wykonanie Niezbędne przychody
rok obrachunkowy

Lp. Wyszczególnienie poprzedzający rok obowiązywania
wprowadzenie nowych nowych taryf w zł

taryf w zł
0 1 2 3
1 Zaopatrzenie w wodę

1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 1 703 511 1 933 203
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 149 182 185 163
b) koszty zakupionej przez siebie wody 0 0

2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0
3) odsetki 0 0
4) należności nieregularne 0 32 227
5) marża zysku 0 57 996
6) wartość niezbędnych przychodów 1 703 511 2 023 426

2 Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 2 146 894 2 346 939

a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 47 813 43 154
b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń

niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 0 0
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0
3) odsetki 0 0
4) należności nieregularne 0 19 753
5) marża zysku 0 71 251
6) wartość niezbędnych przychodów 2 146 894 2 437 943

3 Średnia zmiana wartości przychodów 1)

- zaopatrzenie  w  wodę w % X 118,78%
4 Średnia zmiana wartości przychodów 2)

- odprowadzanie ścieków w % X 113,56%

Id: 96AED326-6906-45DD-AA76-25CD21B345F8. Uchwalony Strona 25



Taryfy opracowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. na okres
od 01-05-2017 do 30-04-2018

24

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

Lp. Wyszczególnienie

Współ- Taryfowa grupa odbiorców usług
czynnik GRUPY -

W3/G/1;
W3/G/3

GRUPY -
W2/G/1;
W2/G/3;
W2/R/1;
W2/P/1

GRUPY
W1/G/1;
W1/G/3;
W1/R/1;
W1/R/3;
W1/P/1;
W1/P/3

ogółem
alokacji

wg

tabeli E zł zł zł zł
0 1 2 3 4 5 6
1 Zaopatrzenie w wodę

1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 339 393 156 231 1 437 581 1 933 203
a) koszty bezpośrednie:

- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A 31 172 15 095 138 897 185 163
- wynagrodzenie z narzutami A 68 876 33 353 306 906 409 135
- materiały A 13 014 6 302 57 990 77 306
- energia A 41 245 19 973 183 784 245 002
- opłata za korzystanie ze środowiska B 24 885 3 931 36 167 64 983
- podatki i opłaty - inne A 49 708 24 071 221 492 295 270
- usługi obce A 14 497 7 020 64 597 86 114
- pozostałe koszty A 423 205 1 883 2 510
- koszty zakupionej przez siebie wody A 0 0 0 0

b) alok.: koszty pośrednie
- rozliczenie kosztów wydziałowych

i działalności pomocniczej A 44 387 21 494 197 784 263 666
- alokowane koszty ogólne A 51 186 24 787 228 081 304 054

2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 0 0 0 0
3) odsetki A 0 0 0 0
4) należności nieregularne A 5 425 2 627 24 175 32 227
5) marża zysku A 9 763 4 728 43 505 57 996
6) razem wartość niezbędnych przychodów 354 581 163 586 1 505 261 2 023 426

2 Odprowadzanie ścieków GRUPY -
K3/G/1;
K3/U/1

GRUPY -
K2/G/1;
K2/G/3;
K2/R/1
K2/R/3

GRUPY -
K1/G/1;
K1/R/1

ogółem

1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 620 458 147 749 1 578 733 2 346 939
a) koszty bezpośrednie:

- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C 9 855 2 850 30 449 43 154
- wynagrodzenie z narzutami C 15 476 4 475 47 817 67 768
- materiały C 6 372 1 843 19 690 27 905
- energia C 3 621 1 047 11 188 15 855
- opłata za korzystanie ze środowiska D 405 399 85 560 914 240 1 405 199
- podatki i opłaty - inne C 80 665 23 326 249 241 353 232
- usługi obce C 3 657 1 057 11 298 16 012
- pozostałe koszty C 0 0 0 0
- koszty odprowadzania ścieków do

urządzeń niebędących w posiadaniu
przedsiębiorstwa C 0 0 0 0

b) alok.: koszty pośrednie
- rozliczenie kosztów wydziałowych

i działalności pomocniczej C 12 465 3 605 38 516 54 586
- alokowane koszty ogólne C 82 948 23 986 256 294 363 228

2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 0 0 0 0
3) odsetki C 0 0 0 0
4) należności nieregularne C 4 511 1 304 13 938 19 753
5) marża zysku C 16 271 4 705 50 275 71 251
6) razem wartość niezbędnych przychodów 641 240 153 758 1 642 946 2 437 943
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Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf
ATRAX

Lp.
Współ-
czynnik
alokacji

Wyszczególnienie Jedn.
miary

Taryfowa grupa odbiorców usług

GRUPA 3 GRUPA 2 GRUPA 1 ogółem

0 1 2 3 4 5 6 7
1 A Sprzedaż roczna wody m3

81 810 39 616 364 536 485 962
% 16,83% 8,15% 75,01% 100,00%

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

zł 24 885 3 931 36 167 64 983

% 38,29% 6,05% 55,66% 100,00%
3 C Ilość roczna dostarczanych

ścieków
m3

68 020 19 669 210 170 297 859
% 22,84% 6,60% 70,56% 100,00%

4 D Przewidywane roczne opłaty
za - usługi odprowadzania
ścieków

zł 405 399 85 560 914 240 1 405 199

% 28,85% 6,09% 65,06% 100,00%

GRUPA 1 ODBIORCY GOSPODARSTWA DOMOWE
GRUPA 2 ODBIORCY POZOSTALI
GRUPA 3 ODBIORCY USŁUG PRZEMYSŁOWI
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Tabela F1. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp. Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług
GRUPY - W1/P/1;
W1/G/1; W2/P/1;

W2/G/1;
W3/G/U/1;

W3/G/1; K1/G/1;
K2/G/1; K3/U/1;

K3/G/1

GRUPY - W1/P/3;
W1/G/3; W2/G/3;
W3/G/3; K2/G/3

ogółem

0 1 2 3 5

1 Kalkulacja stawek opłat
abonamentowych
1a) wartość niezbędnych przychodów
na usługę odczytów wodomierzy gł.
lub urządzeń pomiarowych i
podliczników w zł/rok 26 491
1b) ilość wodomierzy gł. i urządzeń
pomiarowych do odczytów 2 195 1 242 3 437
w tym:

i)   wodomierze odczyt dla
dostarczania wody 1 279 1 199 2 478

ii) urządzenia pomiarowe dla
ścieków 1 1

iii) wodomierze dla odczytu
odprowadzania ścieków 915 43 958
1c) okres odczytowy w m-cach: 1 3

i)   dla dostarczania wody 1 3
ii)wodomierze dla odprowadzania

ścieków 1 3
1d) ilość odczytów w roku: 26 340 4 968 31 308

i)   dla dostarczania wody 15 348 4 796 20 144
ii) dla odprowadzania ścieków 10 992 172 11 164

1e) stawka opłaty abonamentowej na
wodomierz gł. lub urządzenie
pomiarowe, w zł/miesiąc

i)   dla dostarczania wody 0,85 0,28
ii) dla odprowadzania ścieków 0,85 0,28

1f) rozdzielenie niezbędnych
przychodów związanych z odczytem
wodomierze dla działalności
wodociągowej i kanalizacyjnej 50% 50%
1g) przychody wg należności za stawki
opłat abonamentowych, w zł/rok 22 389 4 173 26 562
w tym:

i)   dla dostarczania wody 13 051 4 029 17080
iii) dla odprowadzania ścieków 9 338 144 9 482

1h) razem przychody z opłaty
abonam., w zł/rok:

- dla dostarczania wody 13 051 4 029 17 080
- dla odprowadzania ścieków 9 338 144 9 482
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Tabela F2. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji
prostej

Lp. Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług
GRUPY -
W1/P/1;
W1/R/1;
W1/G/1;
W2/P/1;
W2/R/1;
W2/G/1;

W3/G/U/1;
W3/G/1;K1/R/1;
K1/G/1; K2/G/1;
K2/R/1; K3/U/1;

K3/G/1

GRUPY -
W1/P/3;
W1/R/3;
W1/G/3;
W2/R/3;
W2/G/3;
W3/G/3;
K2/R/3;
K2/G/3

ogółem

0 1 2 3 5

1 Kalkulacja stawek opłat
abonamentowych - cd.
4a) wartość niezbędnych przychodów
na rozliczanie należności za ilość
dostarczonej wody lub ilość
odprowadzonych ścieków, w zł/rok 58 152
4b) ilość punktów rozliczeniowych 2 249 1 296 3 545
w tym:

i)   dla dostarczania wody 1 329 1 252 2 581
ii) dla odprowadzania ścieków 920 44 964

4c) okres rozliczeniowy w m-cach:
i)   dla dostarczania wody 1 3
ii) dla odprowadzania ścieków 1 3

4d) ilość rozliczeń w roku: 26 988 5 184 32 172
i)   dla dostarczania wody 15 948 5 008 20 956
ii) dla odprowadzania ścieków 11 036 176 11 216

4e) stawka opłaty abonamentowej za
punkt rozliczeniowy, w zł/miesiąc:

i)   dla dostarczania wody 1,81 0,60
ii) dla odprowadzania ścieków 1,81 0,60

4f) rozdzielenie niezbędnych
przychodów związanych z rozliczeniem
dla działalności wodociągowej i
kanalizacyjnej 50% 50%
4h) przychody wg należności za stawki
opłat abonamentowych, w zł/rok 48 849 9 331 58 180
w tym:

i)   dla dostarczania wody 28 877 9 014 37 891
ii) dla odprowadzania ścieków 19 972 317 20 289

4i) razem przychody z opłaty abonam.,
w zł/rok:

- dla dostarczania wody 28 877 9 014 37 891
- dla odprowadzania ścieków 19 972 317 20 289

Tabela F3. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji
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prostej

Lp. Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług

GRUPY - W1/R/1;
W1/G/1;  W2/R/1;

W2/G/1; W3/G/U/1;
W3/G/1;K1/R/1;
K1/G/1; K2/G/1;
K2/R/1; K3/U/1;

K3/G/1

GRUPY -
W1/R/3;
W1/G/3;
W2/R/3;
W2/G/3;
W3/G/3;
K2/R/3;
K2/G/3

ogółem

0 1 2 3 5

1 Kalkulacja stawek opłat
abonamentowych - cd.
5a) wartość niezbędnych
przychodów na utrzymanie w
gotowości urządzeń
wodociągowych, w zł/rok 470 320 790
(nie więcej niż 15 % kosztów)

5b) ilość wodomierzy gł. i punktów
rozliczanych wg przeciętnych norm
zużycia 1 999 1 288 3 287
w tym:

i)   dla dostarczania wody 1 079 1 244 2 323
ii)  dla odprowadzania ścieków 920 44 964

5c) okres rozliczeniowy w m-cach 1 3 1
5d) ilość rozliczeń w roku: 23 988 5 152 29 140

i)   dla dostarczania wody 12 948 4 976 17 924
ii)  dla dostarczania wody i

odprowadzania ścieków 11 040 176 11 216

5e) stawka opłaty abonamentowej
za punkt rozliczeniowy, w zł/okres
rozliczeniowy 0,02 0,06 0,02
5f) stawka opłaty abonamentowej za
punkt rozliczeniowy, w zł/m-c:

i)   dla dostarczania wody 0,02 0,02
ii)  dla dostarczania wody i

odprowadzania ścieków 0,02 0,02
5g) przychody wg należności za
stawki opłat abonamentowych, w
zł/rok 480 310 790
w tym:

i)   dla dostarczania wody 259 299 558
ii)  dla dostarczania wody i 221 11 232

odprowadzania ścieków
5h) razem przychody z opłaty
abonamentowej., w zł/rok:

- dla dostarczania wody 480 310 790

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

Lp. Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług

GRUPY -
W3/G/1;
W3/G/3

GRUPY -
W2/G/1;
W2/G/3;
W2/R/1;
W2/P/1

GRUPY
W1/G/1;
W1/G/3;
W1/R/1;
W1/R/3;
W1/P/1;
W1/P/3

ogółem

0 1 2 3 4 5
1 Zaopatrzenie w wodę

1) zużycie wody w m3/rok 81 810 39 616 364 536 485 962
2) cena za m3 wody w zł/m3

4,34 4,13 4,13
3) stawka opłaty abonamentowej

3a) za usługę odczytu wodomierza
gł. lub podlicznika w zł/odczyt 0,85 0,85 0,85

3b) za rozliczenie należności za
ilość dostarczonej wody, w
zł/rozliczenie punktu 1,81 1,81 1,81

3c) za utrzymanie w gotowości
urządzeń wodociągowych, za punkt
rozlicz. w zł/miesiąc 0,02 0,02 0,02
4) przychody wg należności za ilości
dostarczonej wody (cena) w zł/rok 355 055 163 614 1 505 534 2 024 203
5) przychody wg należności za stawki
opłat abonamentowych w zł/rok 1 562 4 055 49 912 55 529
Wartość przychodów w zł/rok 356 617 167 669 1 555 446 2 079 732

2 Odprowadzanie ścieków
1) ilość ścieków odprowadzonych
rocznie w m3/rok 68 020 19 669 210 170 297 859
2) cena usługi odprowadzenia
ścieków w zł/ m3

9,43 7,82 7,82
3) stawka opłaty abonamentowej

3a) za usługę odczytu wodomierza
gł. lub urządzenia pomiarowego, w
zł/odczyt 0,85 0,85 0,85

3b) za rozliczenie należności za
ilość odprowadzonych ścieków, w
zł/rozliczenie punktu 1,81 1,81 1,81,

3c) za utrzymanie w gotowości
urządzeń kanalizacyjnych, za punkt
rozlicz. w zł/miesiąc 0,02 0,02 0,02
4) przychody wg należności za ilość
odprowadzonych ścieków (cena) w
zł/rok 641 429 153 812 1 643 529 2 438 770
5) przychody wg należności za stawki
opłat abonamentowych w zł/rok 995 2 357 26 651 30 003
Wartość przychodów w zł/rok 642 424 156 169 1 670 180 2 468 773
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Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków
ATRAX

Lp. Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług

GRUPY -
W3/G/1;
W3/G/3

GRUPY -
W2/G/1;
W2/G/3;
W2/R/1;
W2/P/1

GRUPY
W1/G/1;
W1/G/3;
W1/R/1;
W1/R/3;
W1/P/1;
W1/P/3

ogółem

0 1 2 3 4 5
1 Zaopatrzenie w wodę

Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych
taryf 356 617 167 669 1 555 446 2 079 732
2) w roku obrachunkowym
poprzedzającym wprowadzenie
nowych taryf 398 159 146 276 1 307 484

1 703 511

1 851 919
Wzrost przychodów 1)

89,57% 114,63% 118,96% 112,30%
2 Odprowadzanie ścieków

Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych
taryf 642 424 156 169 1 670 180 2 468 773
2) w roku obrachunkowym
poprzedzającym wprowadzenie
nowych taryf (pro forma) 614 221 124 701 1 332 478

2 146 894

2 071 399
Wzrost przychodów 2)

104,59% 125,23% 125,34% 119,18%

Id: 96AED326-6906-45DD-AA76-25CD21B345F8. Uchwalony Strona 32



Uzasadnienie

Co roku ZWiK sp. z o. o. w Żarowie przedstawia Radzie Miejskiej w Żarowie wniosek o zatwierdzenie taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wniosek ten opracowywany jest zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 328) oraz w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Budownictwa 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 odprowadzania ścieków (Dz. U. Nr 127 z 2006 r.
poz. 886) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 z 2002 r. poz. 70).

Taryfy cen przedłożone we wniosku zapewniają przychody na poziomie całkowitego samofinansowania Spółki,
co było jedną z przesłanek wprowadzenia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

ZWiK Sp. z o. o. prowadzi działania inwestycyjne na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych mające na celu
zmniejszenie ich awaryjności poprawę w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej. Działania powyższe objawiają
się poprzez sukcesywną wymianę sieci wodociągowej, wykonywanie połączeń pomiędzy istniejącymi sieciami,
budowę przyłączy wodnych i nowych odcinków sieci, odcinkową wymianę sieci kanalizacyjnej i budowę
przyłączy kanalizacyjnych.

Po przeanalizowaniu złożonego przez ZWiK w Żarowie Sp. z o. o. wniosku przedstawiono pod uchwałę Rady
Miejskiej nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Sporządził:

Piotr Weiland

Kierownik Referatu Komunalnego
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