
UCHWAŁA Nr XI/52/15  

RADY GMINY TUŁOWICE  

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013r. 

poz. 594, poz.645, poz.1318, Dz.U. z 2014 r. poz.379 oraz poz.1072) art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze 

zm. z 2007r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. 

poz. 951, poz.1513, z 2014 r. poz. 822) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określone w za-

łączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Taryfy o których mowa w § 1 obowiązują od 01 października 2015 r. do 30 września 2016 r. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/52/15 
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                                                                         Tułowice, dnia 22.07.2015 

 

 

 

                                                                              WÓJT GMINY TUŁOWICE 

                                                                              ul. Szkolna 1, TUŁOWICE 

 

             L.dz. DGK/1032/2015 

 

                                WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF 

                         DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

                         I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

                      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach   

             przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

             w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

             Tułowice na okres od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 

             września 2016 r. 

             Powyższe taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy 

             z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

             i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 

             858) 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 Tułowice. 

 

 

             Załączniki: 

             1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

                  odprowadzania ścieków 

             2. Uzasadnienie wniosku 

             3. Tabele od A do H 

             4. Wynik finansowy za 2014 rok.                  
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                        TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA 

             W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

 

            Spis treści: 

            1. Rodzaje prowadzonej działalności …………………....……... 2 

            2. Rodzaj i struktura taryfy ……………………………………... 2 

            3. Taryfowe grupy odbiorców usług ……………………………. 2 

            4. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat ……………………… 3 

            5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia 

                nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe ………... 4 

            6. Warunki stosowania cen i stawek opłat ……….……………… 5 
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                                                                     – 2 – 

 

                1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

 

            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach   

            został powołany Uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr VIII/42/92 ze zmianą         

            - Uchwała Nr X/60/92. 

            Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy 

            Tułowice  w zakresie: 

       1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, 

       2. dróg, ulic, mostów, placów, 

       3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

           ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz zaopatrzenia   

           w energię cieplną, 

        4. targowisk, 

             5. zieleni gminnej i zadrzewień. 

 

 

            2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY 
 

 

            Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązuje taryfa wieloczłonowa 

            jednolita zawierająca jednakowe ceny i stawki dla wszystkich 

            odbiorców. 

            Dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje taryfa   

            jednoczłonowa jednolita zawierająca jednakowe ceny i stawki dla 

            wszystkich odbiorców. 

 

 

            3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG 
 

 

            Zarówno dla wody jak i dla ścieków wyodrębniono jedną grupę            

            odbiorców obejmującą wszystkich odbiorców usług. 

            Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

            dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie 

            same zasady technologiczne i techniczne. Zakres świadczonych usług 

            jest taki sam dla wszystkich odbiorców. 
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            4. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 

 

 

            Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę obowiązuje taryfa 

            wieloczłonowa, ilościowo jednolita ze stawką opłaty abonamentowej. 

            Na opłatę za wodę (Tabela Nr 1) składa się: 

           1. cena – wyrażona z zł/m3 

           2. stawka opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości dostarczanej 

               wody – płacona za każdy miesiąc bez względu na rozmiary 

               dokonanego poboru wody (lub też całkowitego braku poboru) 

               wyrażona w zł/wodomierz/miesiąc. 

           Opłata abonamentowa jest naliczana Odbiorcy usług od momentu 

           przyłączenia do urządzeń wodociągowych.   

           Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13   

           punkt 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, 

           wzoru wniosku o zatwierdzenia taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

           zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

           Przy rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje taryfa jednoczłonowa, 

           ilościowo jednolita. 

           Na opłatę za ścieki (Tabela Nr 2) składa się: 

           1. cena – wyrażona w złotych za 1 m3 odebranych ścieków. 

 

           Tabela Nr 1 – Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 

            

LP Wyszczególnienie Cena/stawka 

opłaty netto 

Jednostka miary 

1 Cena za dostarczoną wodę za 

1 m3 

 

3,30 

 

zł/m3 

2 Stawka opłaty  

abonamentowej 

 

3,00 

 

zł/wodomierz/miesiąc 

 

           Tabela Nr 2 – Wysokość cen za odprowadzone ścieki 

 

LP Wyszczególnienie Cena/stawka 

opłaty netto 

Jednostka miary 

1 Cena za odprowadzone 

ścieki za 1 m3 

 

5,30 

 

zł/m3 

 

            Do cen i stawek opłat abonamentowych dolicza się należny podatek VAT. 
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            5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM 

                WYPOSAZENIA NIERUCHOMOSCI W PRZYRZADY 

                I URZADZENIA POMIAROWE 

                1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

                    odprowadzenie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami 

                    Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

                    odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., 

                    Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia 

                    Ministra Budownictwa  w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku 

                    o zatwierdzenia taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

                    zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 

                    z 2006 r. Nr 127, poz. 886) , 

                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. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług 

                    niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę w okresie 

                    rozliczeniowym. 

                4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę 

                    i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych 

                    w umowie. 

                5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie 

                    wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań 

                    wodomierza głównego ustala się ilość odebranych ścieków 

                    z nieruchomości, jako równą ilości pobranej wody. 

                6. Ilość odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami   

                    usług , którzy na własny koszt zainstalowali wodomierz dodatkowy 

                    (w celu wyodrębnienia ilości wody zużytej bezpowrotnie) ustalana 

                    jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego 

                    i dodatkowego. 
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                   7. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do 

                    terminu określonego ustawą, ilość wody dostarczonej do 

                    nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia 

                    wody określone odrębnymi przepisami prawa, a ilość ścieków 

                    jako równą ilości wody wynikającej z norm. 

                8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wodomierza   

                    głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego 

                    zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem 

                    niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie 

                    średniego zużycia wody w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

                9. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wniosek 

                    odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania 

                    wodomierza. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości 

                    działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę 

                    usług zastrzeżeń – pokrywa on koszty sprawdzenia. 

   

            6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT 

                

                1. W taryfie za okres od 01.10.2015 do 30.09.2016 obowiązywać będą 

                     warunki rozliczeń zgodne z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu 

                     w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem 

                     Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 

                     o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

                     zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków a także 

                     Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

                     na terenie Gminy Tułowice (Uchwała nr XLII/261/06 Rady Gminy 

                     w Tułowicach). 

                 2. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu 

                      standardów jakościowych obsługi klienta, które wynikają 

                      z obowiązujących przepisów prawa i które zostały określone 

                      w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
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                                           UZASADNIENIE WNIOSKU 

                                           O ZATWIERDZENIE TARYF 

                          DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

                          I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

                 ZGKiM świadczy usługi dostarczania wody i odbioru ścieków zgodnie 

z Uchwałą nr XLII/261/06 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

               Przedłożony wniosek o zatwierdzenie taryf zawiera wyliczenie stawek 

za pobór wody i odprowadzenie ścieków w wysokości –  która przy założonej 

sprzedaży – pozwoli na utrzymanie urządzeń służących do wydobycia, uzdatnienia 

i rozprowadzenia wody oraz odbioru i oczyszczenia ścieków w niepogorszonym 

stanie technicznym. 

                Wniosek opracowano na podstawie ewidencji księgowej kosztów.                

Przeanalizowano przeprowadzenie niezbędnych remontów.   

 

      W poprzednim okresie obrachunkowym w zakresie zbiorowego zaopatrzenia         

 w wodę oprócz prac bieżących wykonaliśmy prace remontowe przyłącza wody 

do budynków Elsnera 5 i Elsnera 1 (materiały – koszt ok. 5.000 zł). Prace były 

wykonywane własnymi siłami i własnym sprzętem. 

 

      Naprawa sprężarki na SUW kosztowała ok. 1.500 zł. Za wymagane prawem 

badania jakości wody zapłaciliśmy ok. 3.500 zł, analiza stanu technicznego urządzeń 

– kwota 2.000 zł, pomiary elektryczne – ok. 600 zł. 

 

      W nowym okresie obrachunkowym oprócz prac bieżących zaplanowano zakup 

pompy głębinowej (koszt zakupu wg oferty 13.672 zł netto), remont i wymianę 

uszczelnień na pompach II stopnia, uruchomienie VI filtra wody (teraz jest 

wyłączony ze względu na awarię), malowanie obiektu Stacji Uzdatniania Wody  

(wymóg sanepidu). 

 

      Przy kalkulowaniu cen założono obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, 

materiałów oraz usług, założono zwiększenie kosztów płac i kosztów pozostałych.   

      Założono utrzymanie pozostałych kosztów na poziomie ubiegłego roku. 

(powiększonych o prognozowany wzrost). 
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      W poprzednim okresie obrachunkowym  w zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków oprócz prac bieżących dokonaliśmy naprawy pomp z przepompowni 

ścieków znajdujących się na terenie gminy – prace wykonywane są we własnym 

zakresie (zrezygnowano z usług firm zewnętrznych). Zakład dokonuje zakupu 

oryginalnych części do remontowanych pomp, remontów dokonują pracownicy 

ZGKiM. 

      Zakupiliśmy materiały do remontu reaktora biologicznego nr 2, 

dodatkowo ”Hetamech” Tadeusz Plata wykonał prowadnice mieszadeł i montaż na 

reaktorze biologicznym (koszt materiały i usługa zewnętrzna ok 17.000 zł). Ponadto 

wymieniliśmy części oraz taśmy filtracyjne na prasie do odwadniania osadu (ok. 

4.500 zł). Do poprawy jakości ścieków używamy flokulantu (koszt ok. 5.000 zł za 

poprzedni rok obrachunkowy). 

    Nakazane prawem koszty badań jakości ścieków to kwota 18.800 zł w poprzednim 

roku obrachunkowym. Analiza stanu technicznego urządzeń – kwota 2.000 zł, 

pomiary elektryczne – ok. 600 zł. Badanie gleby pod osady ściekowe i ich transport 

wynajętym środkiem transportu to koszt ok. 5.000 zł 

    Z powodu  wrzucania przez użytkowników do sieci  kanalizacyjnej części stałych 

(materiały sanitarne, włókniny, folie, elementy żywności np. ryby, wnętrzności 

zwierząt, skóry, owoce i warzywa sezonowe itp.) często zachodzi potrzeba 

udrożniania przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej przy  pomocy obcych firm 

(nasze WUKO nie daje rady), w poprzednim roku obrachunkowym wydaliśmy na ten 

cel ok. 4.200 zł. 

 

    W nowym okresie obrachunkowym oprócz bieżącego utrzymania należy wykonać 

generalny remont  HUBERA , dmuchaw oraz mieszadeł do recyrkulacji osadu, 

wyremontować pompy z przepompowni. 

 

     Przy kalkulowaniu cen ścieków – założono zwiększenie kosztów płac i zakupu 

materiałów (wykonywanie dużej części prac remontowych przez własnych 

pracowników z zakupionych materiałów), założono zmniejszenie kosztów energii 

elektrycznej, założono zwiększenie kosztów usług (badanie ścieków, wynajem 

sprzętu). Założono utrzymanie pozostałych kosztów na poziomie ubiegłego roku 

(powiększonych o prognozowany wzrost). 

    Założono też wzrost kosztów ogólnych – w najbliższym okresie obrachunkowym 

planujemy wypłacić odprawy emerytalne. 

 

                 Zakład przy pomocy własnej ekipy i samochodu VOLKSWAGEN 

zakupionego przez Gminę monitoruje na bieżąco stan sieci wodno – kanalizacyjnej w 

celu wczesnego wykrycia ewentualnych awarii, dokonuje bieżących przeglądów 

i napraw. 
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                 Zakład nie opracowuje wieloletnich planów rozwoju i modernizacji, 

ponieważ zgodnie z Art. 21 punkt 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

ten obowiązek nas nie dotyczy. 

 

                 Zakład nie kupuje wody, ponieważ aktualne zapotrzebowanie na wodę    

jest niższe od możliwości technicznych wydobycia. Zakład też nie wprowadza 

ścieków do obcych urządzeń, ponieważ cała gmina jest skanalizowana 

a przepustowość oczyszczalni jest wyższa od aktualnego zrzutu ścieków. 

 

Dane liczbowe zawarte są w załączonych do wniosku tabelach. 

 

W załączeniu również ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2014 – 

rozliczenie działów podstawowych na dzień 31.12.2014 r. 
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Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami 
opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę 

 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Taryfa obowiązująca Taryfa nowa 

 
 

Zmiana 
 
 

taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

rodzaj cen i stawek opłat 

wielkość cen i stawek opłat 

0 1 2 3 4 5 

1 Grupa 1 - cena wody (zł/m3) 3,15 3,30 4,76% 

  - stawka opłaty abona- 
mentowej 

3,00 3,00 Bez zmian 

  - ...                   

  - cena wskaźnikowa1) 3,37 3,52 4,45% 

2 Grupa 2 - cena wody (zł/m3)                   

  - stawka opłaty abona- 
mentowej 

                  

  - ...                   

  - cena wskaźnikowa1)                   

3 Grupa ... - cena wody (zł/m3)                   

  - stawka opłaty abona- 
mentowej 

                  

  - ...                   

  - cena wskaźnikowa1)                   

 
Uwaga: 

1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek 
opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3. 
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Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami 
opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków 

 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Taryfa obowiązująca Taryfa nowa 

 
 

Zmiana 
 
 

taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

rodzaj cen i stawek opłat 

wielkość cen i stawek opłat 

0 1 2 3 4 5 

1 Grupa 1 
- cena usługi odprowa- 

dzania ścieków 
5,00 5,30 6,00% 

  
- stawka opłaty abona- 

mentowej 
                  

  - ...                   

  - cena wskaźnikowa1) 5,00 5,3 6,00% 

2 Grupa 2 
- cena usługi odprowa- 

dzania ścieków 
                  

  
- stawka opłaty abona- 

mentowej 
                  

  - ...                   

  - cena wskaźnikowa1)                   

3 Grupa ... 
- cena usługi odprowa- 

dzania ścieków 
                  

  
- stawka opłaty abona- 

mentowej 
                  

  - ...                   

  - cena wskaźnikowa1)                   

 
Uwaga: 

1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen 
i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków. 
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Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów 

 

Lp. 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, w tym: 682 634,69 793 000,00     

a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 0 0     

b) koszty zakupionej przez siebie wody 0 0     

2) raty kapitałowe ponad wartość amortyza- 
cji 

0 0 
    

3) odsetki 0 0     

4) należności nieregularne 0 0     

5) marża zysku 0 0     

6) wartość niezbędnych przychodów 682 634,69 793 000,00     
2 Odprowadzanie ścieków   

 

1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 1 026 934,07 1 183 000,00     

a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 0 0     

b) koszty odprowadzania ścieków do 
urządzeń niebędących w posiadaniu 
przedsiębiorstwa 

0 0 

    

2) raty kapitałowe ponad wartość amortyza- 
cji 

0 0 
    

3) odsetki 0 0     

4) należności nieregularne 0 0     

5) marża zysku 0 0     

6) wartość niezbędnych przychodów 1 026 934,07 1 183 000,00     

3 
Średnia zmiana wartości przychodów - za- 
opatrzenie w wodę w % 

X 1)116,16 

4 
Średnia zmiana wartości przychodów - od- 
prowadzanie ścieków w % 

X 2)115,19 

 
Uwagi: 

1) [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %. 
2) [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %. 
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Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku 
obowiązywa- 
nia nowych taryf 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Współc
zynnik 

 alokacji 
wg 

tabeli E 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

grupa 1 
 

zł 

grupa 2 
 

zł 

grupa ... 
 

zł 

ogółem 
 

zł 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Zaopatrzenie w wodę      

 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:       793 000             793 000    
a) koszty bezpośrednie:       658 000             658 000    

- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A                  
- wynagrodzenie z narzutami A 220 000             220 000    
- materiały A 68 000             68 000    
- energia A 280 000             280 000    
- opłata za korzystanie ze środowiska B 21 000             21 000    
- podatki i opłaty - inne A 1 000             1 000    
- usługi obce A 40 000             40 000    
- pozostałe koszty A 28 000             28 000    

b) alok.: koszty pośrednie                        
- rozliczenie kosztów wydziałowych 

i działalności pomocniczej 
A                  

- alokowane koszty ogólne A 135 000             135 000    
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A                  

3) odsetki A                  

4) należności nieregularne A                  

5) marża zysku A                  

6) razem wartość niezbędnych przychodów       793000             793000    
2 Odprowadzanie ścieków      

 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:       1 183 000             1 183 000    
a) koszty bezpośrednie:       913 000             913 000    

- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C                  
- wynagrodzenie z narzutami C 340 000             340 000    
- materiały C 70 000             70 000    
- energia C 380 000             380 000    
- opłata za korzystanie ze środowiska D 18 000             18 000    
- podatki i opłaty - inne C 1 000             1 000    
- usługi obce C 64 000             64 000    
- pozostałe koszty C 40 000             40 000    

b) alok.: koszty pośrednie                        
- rozliczenie kosztów wydziałowych 

i działalności pomocniczej 
C                  

- alokowane koszty ogólne C 270 000             270 000    

2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C                  

3) odsetki C                  

4) należności nieregularne C                  

5) marża zysku C                  

6) razem wartość niezbędnych przychodów       1 183 000             1 183 000    
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Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf1) 
 

Lp. 
Współ 

czynnik 
alokacji 

Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

grupa 1 grupa 2 grupa ... ogółem 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 A Sprzedaż roczna wody m3 

% 
225 000 

100% 
            

225 000 

100% 

    

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

zł 
% 21 000 

100% 
            

21 000 

100% 

    

3 C Ilość roczna dostarczanych 
ścieków 

m3 

% 
223 000 

100% 
            

223 000 

100% 

    

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

zł 
% 18 000 

100% 
            

18 000 

100% 

    

 
Uwaga: 

1) Dostosować do konstrukcji taryfy. 
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Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej1) 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Taryfowa grupa odbiorców usług     

grupa 1 grupa 2 grupa...     

0 1 2 3 4     

1 Zaopatrzenie w wodę        

 1) wartość niezbędnych przychodów 
w zł/rok 

793 000             
    

w tym:        

a) wartość niezbędnych przychodów 
rozliczanych za ilość dostarczonej 
wody 

743 000             

    

b) wartość niezbędnych przychodów 
rozliczanych stawką opłaty abona- 
mentowej 

50 000             

    

2) zużycie wody w m3/rok 225 000                 

3) liczba odbiorców 1 400                 

4) cena 1 m3 wody w zł/m3 2) 3,30                 

5) stawka opłaty abonamentowej na od- 
biorcę w zł/m-c 3) 

3,00             
    

2 Odprowadzanie ścieków    

 1) wartość niezbędnych przychodów 
w zł/rok 

1 183 000             
    

2) odprowadzone ścieki w m3/rok 223 000                 

3) cena usługi odprowadzania ścieków 
w zł/m3 4) 

5,30             
    

4) ...                       

 
Uwagi: 

1) Dostosować do konstrukcji taryfy. 
2) (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2). 
3) [(wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy. 
4) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2). 
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Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości 
zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych1) 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Taryfowa grupa odbiorców usług 

grupa 1 grupa 2 grupa ... ogółem 

0 1 2 3 4 5 

1 Zaopatrzenie w wodę     

 

1) zużycie wody w m3/rok 225 000             225 000     

2) cena za m3 wody w zł/m3 3,30             3,30     

3) stawka opłaty abonamentowej 3,00             3,00     

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

743 000             743 000 
    

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

50 000             50 000 
    

Wartość przychodów w zł/rok 793 000             793 000     

2 Odprowadzanie ścieków     

 

1) ilość ścieków odprowadzonych 
rocznie w m3/rok 

223 000             223 000 
    

2) cena usługi odprowadzenia ście- 
ków w zł/m3 

5,30             5,30 
    

3) stawka opłaty abonamentowej 0             0     

4) przychody wg należności za ilość 
odprowadzonych ścieków (cena) 
w zł/rok 

1 183 000             1 183 000 

    

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

0             0 
    

Wartość przychodów w zł/rok 1 183 000             1 183 000     

 
Uwaga: 

1) Dostosować do konstrukcji taryf. 
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Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Taryfowa grupa odbiorców usług 

grupa 1 grupa 2 grupa ... ogółem 

0 1 2 3 4 5 

1 Zaopatrzenie w wodę     

 

Wartość przychodów                             

1) w roku obowiązywania nowych ta- 
ryf 

793 000,00             793 000,00 
    

2) w roku obrachunkowym poprze- 
dzającym wprowadzenie nowych 
taryf 

 716 986,62              716 986,62 

    

Wzrost przychodów1) 110,60             110,60     

2 Odprowadzanie ścieków     

 

Wartość przychodów                             

1) w roku obowiązywania nowych ta- 
ryf 

1 183 000,00             1 183 000,00 
    

2) w roku obrachunkowym poprze- 
dzającym wprowadzenie nowych 
taryf (pro forma) 

1 050 926,72             1 050 926,72 

    

Wzrost przychodów2) 112,57             112,57     

 
Uwagi: 

1) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %. 
2) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %. 
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