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INFORMACJE OGÓLNE 

Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym, zwany dalej Zak adem, przedstawia niniejszym 

wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania cieków, w tym 

propozycj  cen i stawek op at za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe odprowadzanie 

cieków, obowi zuj ce na terenie Gminy Gi ycko na okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 

grudnia 2017 r. Taryfa okre la tak e warunki ich stosowania. 

 

1. Taryfy oraz niniejszy wniosek taryfowy zosta y przygotowane zgodnie z przepisami:  

a) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu 

cieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 139), zwanej dalej ustaw ,  

b) Rozporz dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okre lania taryf, 

wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze  za zbiorowe zaopatrzenie w wod   

i zbiorowe odprowadzanie cieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886). Wszelkie okre lenia odnosz ce si   

do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezb dnych przychodów, u yte w tek cie 

pochodz  z tej ustawy lub rozporz dzenia, 

c) Rozporz dzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniaj ce 

rozporz dzenie w sprawie okre lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 

rozlicze  na zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe odprowadzanie cieków (Dz.U. z 2016 

poz.1301), 

d) Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. Dz. U. Nr 8, poz.70  w sprawie 

okre lania przeci tnych norm zu ycia wody, 

e) Obwieszczenie Ministra rodowiska w sprawie wysoko ci stawek op at za korzystanie  

ze rodowiska, 

f) Obowi zuj cego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie Gminy 

Gi ycko.  

2. Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawieraj : 

a) ceny w z  za 1 m³ dostarczonej wody i 1 m³ odprowadzonych cieków, 

b) stawki op at abonamentowych, w z otych na odbiorc  us ug za okres rozliczeniowy, 

c) stawki op at za przekroczenie warunków wprowadzania cieków przemys owych do urz dze  

kanalizacyjnych, 

d) stawki op at za czynno ci przy czenia do sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej. 

Stawki op at dotycz  wszystkich odbiorców us ug wodoci gowych i kanalizacyjnych wiadczonych 

przez Zak ad na terenie Gminy Gi ycko z wy czeniem odbiorców hurtowych. Zgodnie z ustaw , 

hurtowe dostarczanie wody i hurtowe odprowadzanie cieków  nie stanowi zbiorowego 

zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania  cieków i nie jest przedmiotem wniosku. Na 
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podstawie art. 22 ustawy, obowi zuj ca taryfa obejmuje równie  cen  za wod  zu yt  na cele 

przeciwpo arowe, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

 

I.   RODZAJE PROWADZONEJ DZIA ALNO CI 

Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym jest spó  prawa handlowego. Podstaw  prawn  

dzia ania Gminnego Zak adu Komunalnego Sp. z o. o. stanowi : 

a) akt za ycielski spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci , sporz dzony przez notariusza  Józef  

Tomaszewsk -Czerwonk  w Kancelarii Notarialnej w Gi ycku przy ulicy Warszawskiej 24/2  

w dniu 21 grudnia 2011 roku. Rep A Nr 8831/2011, 

b) postanowienie S du Rejonowego w Olsztynie VIII Wydzia  Gospodarczy Sygn. OL.VIIINS-

REJ.KRS/016899/11/743) z dnia 02.01.2012 r. o wpisie Spó ki Gminny Zak ad Komunalny Spó ka  

z ograniczon  odpowiedzialno ci  do Rejestru Handlowego, pod Numerem KRS: 0000406620, 

c) za wiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON: 281364299 wydane w dniu 05.01.2012 r. 

przez Urz d Statystyczny w Olsztynie, 

d) decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej: 8451981926 wydana w dniu 

22.12.2011 r. przez Urz d Skarbowy w Gi ycku. 

Przedmiotem dzia ania Zak adu jest prowadzenie dzia alno ci gospodarczej m. in. w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie decyzji Wójta 

Gminy Gi ycko nr RGKiO .O .7031.1.2012 z dnia 10.02.2012 r. w sprawie zezwolenia na 

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania cieków: 

– prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod , czyli ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie   

    wody do odbiorcy, 

–  badanie jako ci wody i cieków, 

–  prowadzenie zbiorowego odprowadzania cieków, 

– utrzymanie w pe nej sprawno ci technicznej urz dze  sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej,  

    w tym dokonywanie bie cych remontów i napraw. 

Zak ad prowadzi dzia alno  zwi zan  z gospodark  wodno- ciekow  za pomoc  urz dze  

wodoci gowych i urz dze  kanalizacyjnych, b cych w ich posiadaniu. Spó ka jest w cicielem  

i dzier awc  nieruchomo ci i urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych. 

 

II. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY 

Taryfa zosta a zaprojektowana w sposób zapewniaj cy: 

– uzyskanie niezb dnych przychodów, 

– ochron  odbiorców us ug przed nieuzasadnionym wzrostem op at i cen, 

– eliminowanie subsydiowania skro nego, 
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– motywowanie odbiorców us ug do racjonalnego u ytkowania wody i ograniczania  

    zanieczyszczenia cieków, 

– atwo  obliczania op at i sprawdzania przez odbiorców us ug wysoko ci op at i cen ich  

     dotycz cych. 

Uwzgl dniaj c powy sze, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  Przedsi biorstwo wy oni o 

taryf  niejednolit  wielocz onow , w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków taryf  

niejednolit  wielocz onow , obejmuj  wszystkich odbiorców us ug. 

 

III. TARYFOWE  GRUPY ODBIORCÓW US UG 

Zak ad dokona  alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców us ug, uwzgl dniaj c lokalne 

uwarunkowania, w szczególno ci: 

– wielko  zró nicowania kosztów wiadczenia us ug w poszczególnych taryfowych grupach 

odbiorców us ug,  

– dost pno  danych odnosz cych si  do poszczególnych rodzajów kosztów, 

– struktur  planowanych taryf, 

– spodziewane korzy ci ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu  

    z kosztem ich wdro enia, 

– stabilno  stosowanych metod alokacji kosztów, 

– wyposa enie w wodomierze i urz dzenia pomiarowe. 

 Uwzgl dniaj c powy sze, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  ustalono dziewi   

taryfowych grupy odbiorców us ug. 

 W zakresie zbiorowego odbioru cieków ustalono pi   taryfowych grup odbiorców us ug. 

Tabela nr 1. Taryfowe grupy odbiorców dotycz ce zaopatrzenia w wod  w okresie 01 stycznia 
2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.  

Lp. Rodzaj 
odbiorców 

Grupa taryfowa Symbol 
grupy 

Grupa 
I 

Gospodarstwa 
domowe 

Odbiorcy zu ywaj cy wod  na cele gospodarstw 
domowych rozliczane na podstawie odczytu wodomierza 

ównego  dla  dwumiesi cznego okresu 
rozliczeniowego. 

W 1 

Grupa 
II 

Przemys   Odbiorcy zu ywaj cy wod  na potrzeby produkcji,  
w której woda wchodzi w sk ad  albo bezpo redni kontakt 
z produktami ywno ciowymi, farmaceutycznymi lub na 
cele konfekcjonowania rozliczane na podstawie odczytu 
wodomierza  g ównego dla jednomiesi cznego okresu 
rozliczeniowego. 

W 2 
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Grupa 
III 

Pozostali 
odbiorcy 

Odbiorcy zu ywaj cy wod  na cele socjalnobytowe 
zwi zane mi dzy innymi z: 
– administracj , 
– o wiat  i wychowaniem, instytucjami ko cielnymi  
i wyznaniowymi, 
– inni odbiorcy 
rozliczane na podstawie odczytu wodomierza g ównego 
dla jednomiesi cznego okresu rozliczeniowego. 

W 3 

Grupa 
IV 

Odbiorcy nie 
posiadaj cy 
urz dzenia 
pomiarowego 

Odbiorcy rozliczani wed ug przeci tych norm zu ycia 
jednomiesi czny okres  rozliczeniowy. 

W 4 

Grupa 
V 

Woda zu yta na 
cele przeciwpo ., 
zdroje, zasilanie 
fontann 

Rozliczane wed ug stawki op aty abonamentowej dla trzy 
miesi cznego okresu rozliczeniowego 

W  5 

Grupa 
VI 

Odbiorcy w 
budynku 
wielolokalowym 

Odbiorcy zu ywaj cy wod  na cele gospodarstw 
domowych rozliczane  na podstawie odczytu wodomierza 

ównego dla jednomiesi cznego okresu 
rozliczeniowego. 

W 6 

Grupa 
VII 

Gospodarstwa 
domowe 

Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie odczytu 
wodomierza g ównego  oraz o wskazania wodomierza 
dodatkowego mierz cego ilo  wody bezpowrotnie 
zu ytej dla  dwumiesi cznego okresu rozliczeniowego 

W 7 

Grupa 
VIII 

Pozostali 
odbiorcy 

Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu 
wodomierza g ównego  oraz o wskazania wodomierza 
dodatkowego mierz cego ilo  wody bezpowrotnie 
zu ytej dla  jednomiesi cznego okresu rozliczeniowego 

W 8 

Grupa 
IX 

Przemys  Odbiorcy zu ywaj cy wod  na potrzeby produkcji,  
w której woda wchodzi w sk ad  albo bezpo redni kontakt 
z produktami ywno ciowymi, farmaceutycznymi lub na 
cele konfekcjonowania rozliczani na podstawie odczytu 
wodomierza  g ównego oraz o wskazania  wodomierza 
dodatkowego mierz cego ilo  wody bezpowrotnie 
zu ytej dla jednomiesi cznego okresu rozliczeniowego. 

W 9 

 
Na podstawie niniejszej taryfy rozliczana b dzie tak e odr bnie gmina za ilo  wody pobranej  
z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele 
przeciwpo arowe oraz zraszanie publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie 
z art. 22 ustawy i zawart  w tym celu umow  precyzuj  szczegó owe zasady pomiaru ilo ci  
i zasady rozlicze . 
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Tabela nr 2. Grupy taryfowe dostawców cieków w okresie 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 
2017 r. 

Lp. Rodzaj odbiorców Grupa taryfowa  Symbol 
grupy 

Grupa 
I 

 

Dostawcy cieków 
(z wy czeniem posiadaczy 

asnych uj  wody 
korzystaj cych z gminnej 
sieci kanalizacyjnej) 

ciciele/u ytkownicy,zarz dcy nieruchomo ci 
o funkcji mieszkalnej, u yteczno ci publicznej, 
przemys u itd. rozliczani w systemie 
jednomiesi cznym. 

S 1 

Grupa 
II 

 Dostawcy cieków 
(z wy czeniem posiadaczy 

asnych uj  wody 
korzystaj cych z gminnej 
sieci kanalizacyjnej) 

ciciele/u ytkownicy,zarz dcy nieruchomo ci 
o funkcji mieszkalnej, u yteczno ci publicznej, 
przemys u itd. rozliczani w systemie 
dwumiesi cznym. 

S 2 

 

Grupa 
III 

Dostawcy posiadaj cy 
asne uj cia wody 

korzystaj cy z gminnej sieci 
kanalizacyjnej 

Dostawcy posiadaj cy w asne uj cia wody 
korzystaj cy  z  gminnej sieci kanalizacyjnej 
rozliczani w systemie jednomiesi cznym 

S 3 

Grupa 
IV 

Dostawcy posiadaj cy 
asne uj cia wody 

korzystaj cy z gminnej sieci 
kanalizacyjnej 

Dostawcy posiadaj cy w asne uj cia wody 
korzystaj cych z gminnej sieci kanalizacyjnej 
rozliczani w systemie dwumiesi cznym. 

S 4 

Grupa 
V 

Odbiorcy nie posiadaj cy 
urz dzenia pomiarowego 

Odbiorcy rozliczani wed ug przeci tych norm 
zu ycia w systemie jednomiesi cznym 

S 5 

 

IV. RODZAJE WYSOKO CI CEN I STAWEK OP AT 

Tabela nr 3.  Wysoko  cen i stawek op at dotycz cych  zaopatrzenia w wod  na okres od dnia 
01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (w z otych netto): 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena /stawka 
netto 

Symbol 
grupy 

Grupa  I 
 
 
 

cena wody(z /m3)  

stawka op aty abonamentowej na jednego odbiorc  
dla dwumiesi cznego okresu rozliczeniowego 

4,24 
 

7,00 

W 1 

Grupa II cena wody(z /m3)  

stawka op aty abonamentowej na jednego odbiorc  
dla jednomiesi cznego okresu rozliczeniowego (z ) 

4,24 
 

4,97 
 

W 2 
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Grupa III cena wody(z /m3) 

stawka op aty abonamentowej na jednego odbiorc  
dla jednomiesi cznego okresu rozliczeniowego (z ) 

4,24 
 

4,97 

W 3 

Grupa IV cena wody(z /m3) 

stawka op aty abonamentowej na jednego odbiorc  
dla jednomiesi cznego okresu rozliczeniowego (z ) 

4,24 
 

4,05 

W 4 

Grupa V cena wody(z /m3) 

stawka op aty abonamentowej dla trzymiesi cznego 
okresu rozliczeniowego (z ) 

4,24 
 

1 500,00 

W 5 

Grupa VI cena wody(z /m3) 

stawka op aty abonamentowej na jednego odbiorc  
dla jednomiesi cznego okresu rozliczeniowego (z ) 

4,24 
 

2,90 

W 6 

Grupa VII cena wody(z /m3) 

stawka op aty abonamentowej na jednego odbiorc  
dla dwumiesi cznego okresu rozliczeniowego (z ) 

4,24 
 

8,22 
 

W 7 

Grupa VIII cena wody(z /m3) 

stawka op aty abonamentowej na jednego odbiorc  
dla jednomiesi cznego okresu rozliczeniowego (z ) 

4,24 
6,20 

W 8 

Grupa IX cena wody(z /m3) 

stawka op aty abonamentowej na jednego odbiorc  
dla jednomiesi cznego okresu rozliczeniowego (z ) 

4,24 
 

6,20 

W 9 

 
Tabela nr 4. Wysoko  cen dotycz ca odprowadzania cieków za okres od dnia 01 stycznia 
2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena /stawka 
netto 

Symbol grupy 

Grupa  I 
 
 
 

cena cieków(z /m3) 

stawka op aty abonamentowej na jednego odbiorc  dla 
jednomiesi cznego okresu rozliczeniowego 

11,03 
 
 

S 1 

Grupa II cena  cieków(z /m3) 

stawka op aty abonamentowej na jednego odbiorc  dla 
dwumiesi cznego okresu rozliczeniowego (z ) 

11,03 
 
 

S 2 
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Grupa III cena cieków(z /m3) 

stawka op aty abonamentowej na jednego odbiorc  dla 
jednomiesi cznego okresu rozliczeniowego (z ) 

11,03 
 

3,50 

S 3 
 

Grupa IV cena  cieków(z /m3) 

stawka op aty abonamentowej na jednego odbiorc  dla 
dwumiesi cznego okresu rozliczeniowego (z ) 

11,03 
 

7,00 

S 4 

Grupa V cena cieków(z /m3) 

stawka op aty abonamentowej na jednego odbiorc  dla 
jednomiesi cznego okresu rozliczeniowego (z ) 

11,03 
 

3,50 

S 5 

 

Ustala si  maksymalne, dopuszczalne warto ci parametrów cieków przemys owych  

wprowadzanych  do urz dze  kanalizacyjnych: 

Tabela Nr 5 

Lp. Wska nik Jednostka Dopuszczalna warto  
1 BZT5 mg O2/dm3 700 
2 ChZT mg O2/dm3 1300 
3 Azot ogólny mg N/dm3 120 
4 Fosfor og. mg P/dm3 17 
5 Zawiesina mg/dm3 600 
6 Chlorki mg Cl/dm3 150 
7 Siarczany mg SO4/dm3 120 
8 Cynk mg Zn/dm3 do 5,0 
9 ów mg Pb/dm3 do1,0 
10 Chrom mg Cr/dm3 do 0,2 
11 Kadm mg Cd/dm3 do 0,4 
12 Mied  mg Cu/dm3 do 1,0 
13 Nikiel mg Ni/dm3 do 1,0 
14 Rt  mg Hg/dm3 do 0,1 

 

1. Dopuszczalne warto ci  temperatury i odczynu: 

1) temperatura: do 350C; 

2) pH: 6,5÷9,5. 

2. cieki wprowadzane do urz dze  kanalizacyjnych nie mog : 

3) powodowa  wydzielania par i gazów niebezpiecznych, w st eniach zagra aj cych 

zdrowiu i yciu osób obs uguj cych urz dzenia kanalizacyjne i przepompownie, 

4) powodowa  przyspieszone zu ycie ww. infrastruktury lub zak óca  prawid owe 

dzia anie urz dze  kanalizacyjnych , 

5) zawiera  odpadów sta ych, które mog  spowodowa  ograniczenie przepustowo ci 

przewodów kanalizacyjnych, 
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6) zawiera  odpadów i cieków z hodowli lub ubojni zwierz t, w szczególno ci 

gnojówki, gnojowicy, obornika, cieków z kiszonek, piór i wszelkich innych 

odpadów poubojowych, 

7) zawiera  substancji samozapalnych lub substancji atwopalnych , których punkt 

zap onu wynosi mniej ni  35°C; wybuchowych, których punkt zap onu wynosi 

poni ej 85°C, 

8) zawiera  substancji promieniotwórczych, cych, toksycznych, odpadów p ynnych 

nie mieszaj cych si  z wod ,  

3. Us ugobiorca ma obowi zek: 

 eliminowania nap ywu do kanalizacji sanitarnej wód opadowych, roztopowych  

i drena owych, 

 utrzymywania obs ugiwanych urz dze  kanalizacyjnych w odpowiednim stanie, 

eliminuj cym zagniwanie cieków i osadów dennych w ruroci gach lub zbiornikach 

przepompowni, 

 egzekwowania od us ugobiorców przestrzegania parametrów cieków okre lonych  

w umowach i jest zobowi zany do sta ego monitorowania jako ci dostarczanych 

cieków oraz przedk adania  Us ugodawcy wyników cyklicznych bada ,  

wykonanych przez laboratoria akredytowane. 

Monitoring i kontrola jako ci cieków 

 1) Us ugobiorca jest zobowi zany do sta ego monitorowania jako ci dostarczanych cieków 

oraz przedk adania Us ugodawcy wyników cyklicznych bada ,  wykonanych przez 

laboratoria akredytowane. 

 2) Zakres  i cz stotliwo  bada  monitoruj cych, obowi zuj cych Us ugobiorc  zgodnie  

z harmonogramem. 

 3) W przypadku nie wywi zania si  z powy szego obowi zku, badania zostan  wykonane one  

zast pczo przez Us ugodawc , na  koszt Us ugobiorcy. 

        4) Us ugodawca jest upowa niony do poboru prób kontrolnych. 

        5) Pobór prób do bada  kontrolnych odbywa si  po zawiadomieniu Us ugobiorcy o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli. 

 

Ilo  odprowadzonych cieków ustala si  na podstawie wskaza  urz dze  pomiarowych. W razie 

niesprawno ci przep ywomierza ilo  odprowadzonych cieków okre la si  wg metod 

alternatywnych: 

 redniej 3-miesi cznej poprzedzaj cej stwierdzenie awarii przep ywomierza; 

 wskaza  przep ywomierza w analogicznym okresie roku poprzedniego; 
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 wskaza  wodomierzy i innych urz dze  pomiarowych, za pomoc  których opomiarowana 

jest woda dostarczana do obszaru zlewni kanalizacyjnej okre lonego obszaru gminy. 

Metoda alternatywnego okre lania obj to ci cieków dopuszczona jest jako tymczasowa, 

ograniczona do czasookresu wyst puj cej awarii. 

 

4. Op aty dodatkowe. 

 Ustala si  stopnie przekroczenia zanieczyszcze   

Tabela nr 6 

Przedmiot op aty dodatkowej Wysoko  op aty dodatkowej 
Przekroczenie temperatury o mniej ni  10ºC, PH o mniej ni  0,5pH, 
st enia metali ci kich  o mniej ni  100%. Op ata dodatkowa jest 
naliczana ka dorazowo w  przypadku stwierdzenia przekroczenia 

 
11,03 + VAT 

Przekroczenie temperatury o wi cej ni  10ºC, PH o wi cej ni  
0,5pH, st enia metali ci kich  powy ej 100%. Op ata dodatkowa 
jest naliczana ka dorazowo w przypadku stwierdzenia przekroczenia 

 
22,06 + VAT 

Przekroczenia st enia adunków: 
CHZT, BZT5, azot amonowy, fosfor ogólny, zawiesina ogólna, 
zawiesina atwo opadaj ca.  
Do naliczenia op aty dodatkowej brany jest pod uwag  wska nik o 
najwy szym warto ciowym przekroczeniu dopuszczalnych norm 

Stawka podstawowa 
podwy szona  wprost 

proporcjonalnie do 
przekroczenia dopuszczalnej 

warto ci wska nika 
 

Tabela nr 7. Wysoko  stawek op at za dodatkowe czynno ci wykonywane przez GZK z otych 
brutto): 

Lp. Wyszczególnienie Cena brutto w z  
1. Przy czenie do sieci wodoci gowej  200 
2. Przy czenie do kanalizacji sanitarnej 200 
3. Odbiór podlicznika na wod  bezpowrotnie zu yt  150 

 

V. WARUNKI ROZLICZE  Z UWZGL DNIENIEM WYPOSA ENIA NIERUCHOMO CI 
W PRZYRZ DY I URZ DZENIA POMIAROWE 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s  

na podstawie okre lonych w taryfie cen i stawek op at oraz ilo ci dostarczonej wody  

i odprowadzanych cieków. Ilo  dostarczonej do nieruchomo ci wody ustalana jest na podstawie 

wskaza  wodomierzy. W przypadku nieprawid owego dzia ania wodomierza, ilo  pobranej wody 

ustala si  na podstawie redniego zu ycia wody w okresie 3 miesi cy przed stwierdzeniem jego 

niesprawno ci, a gdy nie jest to mo liwe – na podstawie redniego zu ycia wody w analogicznym 

okresie roku ubieg ego.   

W przypadku braku wodomierza ilo  dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeci tne 
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normy zu ycia wody okre lone w rozporz dzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy. 

Ilo  odprowadzanych cieków ustala si  na podstawie wskaza  urz dze  pomiarowych. W razie 

braku urz dze  pomiarowych ilo  odprowadzanych cieków ustala si  jako równ  ilo ci 

dostarczonej wody przez Przedsi biorstwo. 

W rozliczeniach odprowadzanych cieków, ilo  bezpowrotnie zu ytej wody uwzgl dnia si  

wy cznie w przypadkach, gdy wielko  jej zu ycia na ten cel ustalona jest na podstawie 

dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy, jako ró nic  odczytów wodomierza 

ównego i dodatkowego. 

 Op ata abonamentowa regulowana jest przez odbiorc  us ug niezale nie od tego czy odbiorca us ug 

pobiera  wod , odprowadza cieki  w okresie rozliczeniowym.  

Odbiorca us ug dokonuje zap aty za dostarczon  wod  i odprowadzone cieki na warunkach  

i w terminach okre lonych w umowie, a w szczególno ci zgodnie z wystawion  faktur . Pozosta e 

szczegó owe zasady rozlicze  precyzuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym 

odprowadzeniu cieków. 

VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK 

1. Zakres wiadczonych us ug dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 

Zak ad wiadczy us ugi dostawy wody i odbioru cieków dla mieszka ców gminy Gi ycko.  

Zakres wiadczonych us ug: 

1) Dostarczanie wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi. 

2) Eksploatacja i odtwarzanie przy czy wodoci gowych b cych w asno ci  przedsi biorstwa. 

3) Eksploatacja, odtwarzanie sieci i in. urz dze  wodoci gowych stanowi cych w asno  
przedsi biorstwa. 

4) Badania kontrolne jako ci wody. 

5) Zawieranie i ewidencja umów na dostaw  wody i odbiór cieków. 

6) Utrzymanie w gotowo ci urz dze  wodoci gowych. 

7) Odczyt wodomierzy g ównych w cyklach jedno i dwumiesi cznych. 

8) Rozliczanie nale no ci za dostaw  wody i odbiór cieków. 

9) Prowadzenie post powania windykacyjnego. 

10) Odczyt wskaza  wodomierzy dodatkowych. 

11) Wymiana wodomierzy w cyklach legalizacyjnych. 

12) Utrzymanie w gotowo ci urz dze  kanalizacyjnych. 

13) Ewidencjowanie wodomierzy i okresów legalizacji. 

14) Eksploatacja, odtwarzanie sieci, przepompowni, urz dze  kanalizacyjnych. 
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15) Badanie kontrolne cieków. 

2. Standardy jako ciowe obs ugi odbiorców us ug. 

Okre lone w taryfie ceny i stawki op at stosuje si  przy zachowaniu standardów jako ciowych 
obs ugi odbiorców us ug, które wynikaj  z obowi zuj cych przepisów prawnych,  w tym 
standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie dzia alno ci w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania cieków. 

W zakresie jako ci wiadczonych us ug Zak ad realizuje zadania okre lone w: 

– regulaminie dostarczania wody i odprowadzania cieków, obowi zuj cym na terenie jego 
dzia ania, 

– umowach z poszczególnymi odbiorcami us ug wodoci gowo-kanalizacyjnych. 

Woda dostarczana odbiorcom spe nia wymogi jako ciowe wynikaj ce z Rozporz dzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi 
(Dz. U. Z 2015, poz. 1989). Wybrane punkty sieci s  nadzorowane przez Pa stwow  Inspekcj  
Sanitarn  w Gi ycku. Dodatkowo Zak ad zleca bie ce analizy jako ci wody oraz analizy 
zawarto ci zanieczyszcze  w ciekach w uprawnionym laboratorium.  

 

POSTANOWIENIA KO COWE 

1 . Taryfa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2017 roku i obowi zuje do 31 grudnia 2017 roku. 

2.  Do cen i op at okre lonych w taryfie dolicza si  podatek od towarów i us ug VAT w wysoko ci 
okre lonej odr bnymi przepisami. 

Godziny otwarcia zak adu: poniedzia ek-pi tek godz. 7.00-15.00 

 

VII. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO 
ZAOPATRZENIA W WOD  I ZBIOROWEGO   ODPROWADZENIA CIEKÓW 
 
1. Informacja ogólna 

Taryfy stanowi  zestawienie cen i stawek op at dla zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego 

odprowadzenia cieków obowi zuj ce na terenie Gminy Gi ycko na okres 12 miesi cy tj. od dnia 1 

stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Taryfy okre laj  tak e warunki ich stosowania. 

Wniosek o zatwierdzenie taryf zosta  opracowany zgodnie z przepisami Ustawy  z dnia 07 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 139) zwanej dalej ustaw  oraz zgodnie z przepisami Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 

2006 roku w sprawie okre lenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie warunków rozlicze   

za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe odprowadzanie cieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) 

zwane dalej rozporz dzeniem, Rozporz dzeniem  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 

sierpnia 2016 r. zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie okre lania taryf, wzoru wniosku  

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze  na zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe 
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odprowadzanie cieków(Dz.U. Z 2016 poz.1301), 

Taryfowe ceny i stawki op at dotycz  wszystkich odbiorców us ug wodoci gowo – kanalizacyjnych 

wiadczonych  przez  Gminny  Zak ad  Komunalny  Spó ka  z  o.  o.  w  Bystrym  na  terenie  gminy  

Gi ycko. 

Przy opracowaniu wniosku o zatwierdzenie taryf przyj to za enia zgodnie z ustaw   

i rozporz dzeniem, o których mowa wy ej. 

 

2. Zakres wiadczonych us ug i lokalnych uwarunkowa  ich wiadczenia. 

Gminny Zak ad Komunalny Spó ka z o. o. w Bystrym jest jednoosobow  spó  z ograniczon  

odpowiedzialno ci  z 100% udzia em Gminy Gi ycko. Postanowieniem S du Rejonowego  

w Olsztynie VIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego sygnatura akt OL.VIII NS-

REJ.KRS/016899/11/743 z dnia 02.01.2012 r. Spó ka wpisana zosta a do Krajowego Rejestru 

dowego pod  numerem KRS 0000406620. 

Obszarem dzia ania w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków jest teren gminy 

Gi ycko. 

Gminny Zak ad Komunalny Spó ka z o. o. w Bystrym prowadzi dzia alno ci w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wod  przeznaczon  do spo ycia przez ludzi a tak e innych odbiorców  

oraz zbiorowego odprowadzania cieków. 

Zak ad zobowi zany jest do zapewnienia ci ci dostaw i odpowiedniej jako ci wody  

oraz niezawodnego odprowadzania cieków maj c na uwadze ochron  interesów odbiorców us ug 

oraz wymaga  ochrony rodowiska a tak e optymalizacj  kosztów okre lonych w warunkach 

techniczno – organizacyjnych funkcjonowania Spó ki. 

 

3. Standardy jako ciowe us ug, wp yw ustalonych taryf na ich popraw . 

Okre lone w taryfie ceny i stawki s  stosowane przy zachowaniu standardów jako ciowych, obs ugi 

klientów wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów prawa, standardów w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzenia cieków. 

W zakresie jako ci wiadczonych us ug Zak ad realizuje zadania okre lone w: 

– decyzji Wójta Gminy Gi ycko nr RGKiO .O .7031.1.2012 z dnia 10.02.2012r. w sprawie 

zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod  i odprowadzania cieków, 

– regulaminie dostarczania wody i odprowadzania cieków, obowi zuj cym na terenie jego 

dzia ania, umowach z poszczególnymi odbiorcami us ug wodoci gowo–kanalizacyjnych  

oraz przepisach prawnych dotycz cych ochrony rodowiska, w rozporz dzeniach w sprawie 

sposobu realizacji obowi zków dostawców cieków przemys owych oraz warunków wprowadzania 

cieków do urz dze  kanalizacyjnych oraz ustalaj cych wymagania dotycz ce jako ci wody, w tym 
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wymaga  bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. 

 

4. Spodziewana poprawa jako ci us ug przy stosowaniu nowych alokacji kosztów. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania cieków uzasadnione 

jest wyodr bnienie dziewi ciu grup odbiorców wody ze wzgl du na zró nicowany abonament  oraz 

pi ciu  grupy w zakresie odprowadzania cieków. Ze wzgl du  na ponoszenie sta ych kosztów 

odczytów i rozlicze  Zak ad wprowadzi  kilka stawek op at abonamentowych, dzi ki którym 

koszty te b  pokrywane bez wzgl du na wielko  sprzeda y. Koszty te zosta y wy czone z ogó u 

niezb dnych przychodów stanowi cych podstaw  kalkulacji ceny za wod  i cieki. 

 

5. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowi zywania taryfy. 

Przy ustalaniu taryf na rok 2017 podstaw  ich ustalenia stanowi y (zgodnie z wymogami 

rozporz dzenia) dane ewidencji ksi gowej za rok obrachunkowy poprzedzaj cy wprowadzenie 

nowych taryf, tj. wrzesie  2015 r. – sierpie  2016 r. 

Prognoz  kosztów sporz dzono w oparciu o dane ksi gowe z uwzgl dnieniem wska nika inflacji  

w stosunku do wynagrodze , tj. 1,3%, materia y, energia elektryczna, pozosta e us ugi – 

redniorocznego wska nika cen produkcji sprzedanej, tj. 1,6%. 

 

Za czniki do uzasadnienia: 
 

1)  Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 
 

2)  Tabele stanowi ce szczegó ow  kalkulacj  cen i stawek op at taryfy na rok 2017: 
 

Tabela A    Porównanie cen i stawek op at taryfy obowi zuj cej w dniu z enia wniosku z cenami  
         i stawkami op at nowej taryfy dotycz cej zaopatrzenia w wod  

 
Tabela B   Porównanie cen i stawek op at taryfy obowi zuj cej w dniu z enia wniosku  z cenami  
        i stawkami op at nowej taryfy dotycz cej odprowadzania cieków 
       
Tabela C   Ustalenie poziomu niezb dnych przychodów 
 
Tabela D  Alokacja niezb dnych przychodów wed ug taryfowych grup odbiorców us ug w roku 

obowi zywania nowych taryf 
 
Tabela E  Wspó czynnik alokacji w roku obowi zywania nowych taryf 
 
Tabela F   Kalkulacja cen i stawek op at za wod  i odprowadzanie cieków 
 
Tabela G  Zestawienie przychodów wed ug taryfowych grup odbiorców us ug, z uwzgl dnieniem 

wielko ci zu ycia cen i stawek op at w roku obowi zywania nowych taryf  
         
Tabela H  Skutki finansowe zmiany cen i stawek op at za wod  i odprowadzenie  cieków. 



Tabela A. Porównanie cen i stawek op at taryfy obowi zuj cej w dniu z enia wniosku
z cenami i stawkami op at nowej taryfy dotycz cej zaopatrzenia w wod

1 2 3 4 5
 - cena wody ( z /m3 ) 4,47 4,24 -5,10%
 -  stawka op aty    
abonamentowej 7,00 7,00 0,00%

-  cena wska nikowa 5,01 4,44 -11,38%
 - cena wody ( z /m3 ) 4,47 4,24 -5,10%
 -  stawka op aty    
abonamentowej 4,97 4,97 0,00%

  - cena wska nikowa 4,95 4,49 -9,30%
 - cena wody ( z /m3 ) 4,47 4,24 -5,10%
 -  stawka op aty    
abonamentowej 4,97 4,97 0,00%
  - cena wska nikowa 4,60 4,46 -3,04%
 - cena wody ( z /m3 ) 4,47 4,24 -5,10%
 -  stawka op aty    
abonamentowej 4,05 4,05 0,00%
  - cena wska nikowa 4,93 4,46 -9,50%
 - cena wody ( z /m3 ) 4,47 4,24 -5,10%
 -  stawka op aty    
abonamentowej 1500 1500 0,00%
  - cena wska nikowa 24,47 15,78 -35,50%
 - cena wody ( z /m3 ) 4,47 4,24 -5,10%
 -  stawka op aty    
abonamentowej 2,9 2,9 0,00%
  - cena wska nikowa 4,66 4,46 -4,29%
 - cena wody ( z /m3 ) 4,47 4,24 -5,10%
 -  stawka op aty    
abonamentowej 8,23 8,22 -0,12%
  - cena wska nikowa 4,61 4,46 -3,25%
 - cena wody ( z /m3 ) 4,47 4,24 -5,10%
 -  stawka op aty    
abonamentowej 6,2 6,2 0,00%
  - cena wska nikowa 4,77 4,46 -6,50%
 - cena wody ( z /m3 ) 4,47 4,24 -5,10%
 -  stawka op aty    
abonamentowej 6,2 6,2 0,00%
  - cena wska nikowa 4,59 4,46 -2,83%

1.

2.

Lp.

0

3.

4. Grupa IV       
W 4

Grupa VIII      
W 8

Grupa I         
W1

Zmiana %    4/3taryfowa    
grupa 

odbiorców 
us ug

Grupa II        
W 2

rodzaj cen i stawek

Wyszczególnienie Taryfa 
obowi zuj ca

wielko  cen i stawek op at

Taryfa nowa

8.

9. Grupa IX      
W 9

Grupa III      
W 3

5. Grupa V       
W 5

6. Grupa VI      
W 6

7. Grupa VII      
W 7



Tabela B. Porównanie cen i stawek op at taryfy obowi zuj cej w dniu z enia wniosku
z cenami i stawkami op at nowej taryfy dotycz cej odprowadzenia cieków

0 1 2 3 4 5

 - cena us ugi 
odprowadzania cieków 
( z /m3 )

11,10 11,03 -0,63%

- stawka op aty 
abonamentowej

- cena wska nikowa 11,10 11,03 -0,63%

 - cena us ugi 
odprowadzania cieków 
( z /m3 )

11,10 11,03 -0,63%

- stawka op aty 
abonamentowej

- cena wska nikowa 11,10 11,03 -0,63%

 - cena us ugi 
odprowadzania cieków 
( z /m3 )

11,10 11,03 -0,63%

- stawka op aty 
abonamentowej 3,50 3,50 0,00%

- cena wska nikowa 11,20 11,04 -1,40%

 - cena us ugi 
odprowadzania cieków 
( z /m3 )

11,10 11,03 -0,63%

- stawka op aty 
abonamentowej 7,00 7,00 0,00%

- cena wska nikowa 11,44 11,43 -0,09%
 - cena us ugi 
odprowadzania cieków 
( z /m3 )

11,10 11,03 -0,63%

- stawka op aty 
abonamentowej 3,50 3,50 0,00%

- cena wska nikowa 11,69 11,31 -3,26%

Cen  wska nikow  nale y wylicza  jako sum  rocznych nale no ci za wod , wynikaj cych 
 z cen i stawek op at w z . Podzielon  przez roczn  wielko  sprzeda y wody w m³.

rodzaj cen i stawek

1.

Taryfa 
obowi zuj ca Taryfa nowa Zmiana %    

4/3

wielko  cen i stawek op at

Lp.

Wyszczególnienie

taryfowa    
grupa 

odbiorców 
us ug

5. Grupa V        
S 5

Grupa I         
S 1

2. Grupa II        
S 2

Grupa III        
S 3

3.

4. Grupa IV         
S 4



Tabela C. Ustalenie poziomu niezb dnych przychodów

Przychody 
wykonywane

Niezb dne 
przychody

rok obrachunkowy 
poprzedzaj cy 

wprowadzenie nowych 
taryf w z

rok obowi zywania 
nowych taryf w z .

0 1 2 3

1. Zaopatrzenie w wod

1) Koszty ekspl. i utrzymania, w tym: 2 189 082,74                   2 216 106,05            

a) amortyzacja 192 168,63                      194 935,52               

b) koszty zakupionej przez siebie wody 608 591,28                      606 691,28               

2) raty kapita owe ponad warto  amortyzacji

3) odsetki

4) nale no ci nieregularne

5) mar a zysku 129 566,48                      21 012,97

6) razem warto  niezb dnych przychodów 2 318 649,22                   2 237 119,02            

2. Odprowadzenie cieków

1) Koszty ekspl. I utrzymania 3 335 889,28                   3 377 298,42            

a) amortyzacja 361 798,64                      371 026,00               

b) koszty odprow. cieków 1 162 600,00                   1 240 369,25            

2) raty kapita owe ponad warto  amortyzacji

3) odsetki

4) nale no ci nieregularne

5) mar a zysku 67 026,62                        

6) razem warto  niezb dnych przychodów 3 402 915,90                   3 377 298,42            

3. rednia zmiana warto ci przychodów -  zaopatrzenie w 
wod  w % x 96,48                        

4. rednia zmiana warto ci przychodów - odprowadzenie 
cieków w % x 99,25                        

Lp. Wyszczególnienie



Tabela D. Alokacja niezb dnych przychodów wed ug taryfowych grup odbiorców 
w roku obowi zywania nowych grup

Grupa 1           z Grupa 2        z Grupa 3      Grupa 4      Grupa 5      Grupa 6        Grupa 7      Grupa 8      Grupa 9           Ogó em         

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Zaopatrzenie w wod

1) Koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 769 949,25 139 041,80 287 963,00 3 447,60 2 298,40 144 876,00 393 380,00 455 260,00 19 890,00 2 216 106,05

a) koszty bezpo renie: 700 042,06 126 541,80 261 903,00 3 135,60 2 090,40 131 756,00 357 780,00 414 060,00 18 090,00 2 015 398,86

 - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A 67 405,52 12 187,50 25 408,50 304,20 202,80 12 792,00 34 710,00 40 170,00 1 755,00 194 935,52

 - wynagrodzenie z narzutami A 136 811,84 24 687,50 51 468,50 616,20 410,80 25 912,00 70 310,00 81 370,00 3 555,00 395 141,84

 - materia y A 22 499,04 3 750,00 7 818,00 93,60 62,40 3 836,00 10 680,00 12 360,00 540,00 61 639,04

 - energia A 51 378,43 10 291,80 19 545,00 234,00 156,00 9 840,00 26 700,00 30 900,00 1 350,00 150 395,23

- zakup wody 211 021,28 37 812,50 78 831,50 943,80 629,20 39 688,00 107 690,00 124 630,00 5 445,00 606 691,28

 - op ata za korzystanie ze rodowiska B 15 359,39 2 500,00 5 212,00 62,40 41,60 2 624,00 7 120,00 8 240,00 360,00 41 519,39

 - podatki i op aty inne A 63 026,37 11 562,50 24 105,50 288,60 192,40 12 136,00 32 930,00 38 110,00 1 665,00 184 016,37

 - us ugi obce A 110 717,19 19 687,50 41 044,50 491,40 327,60 20 664,00 56 070,00 64 890,00 2 835,00 316 727,19

 - pozosta e koszty A 21 823,00 4 062,50 8 469,50 101,40 67,60 4 264,00 11 570,00 13 390,00 585,00 64 333,00

b) alok.koszty po rednie 69 907,19 12 500,00 26 060,00 312,00 208,00 13 120,00 35 600,00 41 200,00 1 800,00 200 707,19

 - alokowane koszty ogólne A 69 907,19 12 500,00 26 060,00 312,00 208,00 13 120,00 35 600,00 41 200,00 1 800,00 200 707,19

2) raty kapita owe ponad warto  amortyz. A

3) odsetki A

4) nale no ci nieregularne A

5) mar a zysku A 7 932,97 1 250,00 2 606,00 31,20 20,80 1 312,00 3 560,00 4 120,00 180,00 21 012,97

6) razem warto  niezb dnych przychodów 777 882,22 140 291,80 290 569,00 3 478,80 2 319,20 146 188,00 396 940,00 459 380,00 20 070,00 2 237 119,02

2. Odprowadzenie cieków

1) Koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 1 919 850,92 1 095 279,00 323 403,00 30 848,50 7 917,00 3 377 298,42

a) koszty bezpo renie: 1 749 120,29 997 965,00 294 465,00 27 135,00 7 035,00 3 075 720,29

 - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C 211 306,00 120 153,00 35 453,00 3 267,00 847,00 371 026,00

 - wynagrodzenie z narzutami C 143 498,67 81 426,00 24 026,00 2 214,00 574,00 251 738,67

 - materia y C 26 471,57 14 895,00 4 395,00 405,00 105,00 46 271,57

 - energia C 95 288,75 54 615,00 16 115,00 1 485,00 385,00 167 888,75

 - op ata za korzystanie ze rodowiska D

 - podatki i op aty inne C 211 827,38 121 146,00 35 746,00 3 294,00 854,00 372 867,38

 - us ugi obce C 1 020 083,64 581 898,00 171 698,00 15 822,00 4 102,00 1 793 603,64

 - pozosta e koszty C 40 644,28 23 832,00 7 032,00 648,00 168,00 72 324,28

b) alok.koszty po rednie 170 730,63 97 314,00 28 938,00 3 713,50 882,00 301 578,13

 - alokowane koszty ogólne C 170 730,63 97 314,00 28 938,00 3 713,50 882,00 301 578,13

2) raty kapita owe ponad warto  amortyz. C

3) odsetki C

4) nale no ci nieregularne C

5) mar a zysku C

6) razem warto  niezb dnych przychodów 1 919 850,92 1 095 279,00 323 403,00 30 848,50 7 917,00 3 377 298,42

Taryfowa grupa odbiorców us ugWspó czyn-
nik 

alokacji     
wg          
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Tabela E.

Grupa 1      Grupa 2      Grupa 3 Grupa 4      Grupa 5      Grupa 6 Grupa 7      Grupa 8      Grupa 9 Ogó em       

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

m 3 174 000 31 250 65 150 780 520 32 800 89 000 103 000 4 500 501 000

% 34,73 6,24 13 0,16 0,1 6,55 17,76 20,56 0,9 100,00

12 647,39 5 212,00 5 212,00 62,40 41,60 2 624,00 7 120,00 8 240,00 360,00 41 519,39

% 30,46 12,55 12,55 0,15 0,1 6,32 17,15 19,85 0,87 100,00

m 3 174 000 99 300 29 300 2 700 700 306 000

% 56,86 32,45 9,58 0,88 0,23 100,00

4. D
Przewidywane roczne 
op aty za korzystanie ze 
srodowiska - us ugi 
odprowadzania cieków

Taryfowa grupa odbiorców us ug

A

3. C

2. B

Wspó czynnik alokacji w roku obowi zywania nowych taryf

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Miary
Wspó c
zynnik 
alokacji

Sprzeda  roczna wody

Ilo  roczna 
dostarczonych cieków

1.

Przewidywane roczne 
op aty za korzystanie ze 
rodowiska - us ugi 

zaopatrzenia w wod



Tabela F. Kalkulacja cen i stawek za wod  i odprowadzanie cieków metod
alokacji prostej

Grupa 1      Grupa 2      Grupa 3     Grupa 4      Grupa 5      Grupa 6      Grupa 7      Grupa 8      Grupa 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Zaopatrzenie w wod

1) warto  niezb dnych przychodów w z /rok 777 882,22 140 291,80 290 569,00 3 478,80 2 319,20 146 188,00 396 940,00 459 380,00 20 070,00

w tym:

a) warto  niezb dnych przychodów rozliczanych za 
ilo  dostarczonej wody 735 829,90 132 500,00 276 236,00 3 307,20 2 204,80 139 072,00 377 360,00 436 720,00 19 080,00

b) warto  niezb dnych przychodów rozliczanych 
stawk  op aty abonamentowej 36 166,72 7 791,80 14 333,00 171,60 6 000,00 7 116,00 19 580,00 22 660,00 990,00

2) zu ycie wody w m3/rok 174 000,00 31 250,00 68 268,00 780,00 300,00 32 800,00 89 000,00 20 256,00 4 500,00

3) liczba odbiorców 1 428 12 121 8 1 19 662 138 200

4) cena 1 m3 wody w z /m3 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24

5) stawka op aty abonamentowej 7,00 4,97 4,97 4,05 1 500,00 2,90 8,22 6,20 6,20

2. Odprowadzenie cieków

1) warto  niezb dnych przychodów w z /rok 1 919 850,92 1 095 279,00 323 403,00 30 848,50 7 917,00

a) warto  niezb dnych przychodów rozliczanych za 
ilo  odebranych cieków 1 919 850,92 1 095 279,00 323 179,00 29 781,00 7 721,00

b) warto  niezb dnych przychodów rozliczanych 
stawk  op aty abonamentowej 224,00 1 067,50 196,00

2) odprowadzenie cieków w m 3/rok 174 000,00 99 300,00 29 300,00 2 700,00 700,00

3) liczba odbiorców 199,00 1 615,00 8,00 38,00 7,00

4) cena us ugi odprowadzenia cieków w z /m3 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03

5) stawka op aty abonamentowej 3,50 7,00 3,50

Taryfowa grupa odbiorców us ug
Lp. Wyszczególnienie



Tabela G. Zestawienie przychodów wed ug taryfowych grup odbiorców us ug, z uwzgl dnieniem
wielko ci zu ycia oraz cen i stawek w roku obowi zywania nowych taryf w z otych

Grupa 1      Grupa 2      Grupa 3      Grupa 4      Grupa 5      Grupa 6      Grupa 7 Grupa 8 Grupa 9 Ogó em

0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Zaopatrzenie w wod

1) zu ycie wody w m3/rok 174 000,00 31 250,00 65 150,00 780,00 520,00 32 800,00 89 000,00 103 000,00 4 500,00 501 000,00

2) cena za m 3 wody w z /m 3 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24

3) przychody wg nale no ci za ilo ci dostarczonej wody 735 829,90 132 500,00 276 236,00 3 307,20 2 204,80 139 072,00 377 360,00 436 720,00 19 080,00 2 122 309,90

4) przychody wg nale no ci za stawki op at 
abonamentowych w z /rok 36 166,72 7 791,80 14 333,00 171,60 6 000,00 7 116,00 19 580,00 22 660,00 990,00 114 809,12

Warto  przychodów w z /rok 771 996,62 140 291,80 290 569,00 3 478,80 8 204,80 146 188,00 396 940,00 459 380,00 20 070,00 2 237 119,02

2. Odprowadzenie cieków

1) ilo cieków odprowadzonych rocznie w m 3/rok 174 000,00 99 300,00 29 300,00 2 700,00 700,00 306 000,00

2) cena us ugi odprowadzenia cieków w z /m 3 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03

3) stawka op aty abonamentowej 3,50 7,00 3,50

4) przychody wg nale no ci za ilo  odprowadzonych 
cieków w z /rok 1 919 850,92 1 095 279,00 323 179,00 29 781,00 7 721,00 3 375 810,92

5) przychody wg nale no ci za stawki op at 
abonamentowych w z /rok 0,00 0,00 224,00 1 067,50 196,00 1 487,50

Warto  przychodów w z /rok 1 919 850,92 1 095 279,00 323 403,00 30 848,50 7 917,00 3 377 298,42

Taryfowa grupa odbiorców us ug
Lp. Wyszczególnienie



Tabela H. Skutyki finansowe zmiany cen i stawek za zaopatrzenie w wod  i odprowadzenie
cieków

Grupa 1      Grupa 2      Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 Grupa 7 Grupa 8 Grupa 9 Ogó em

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Zaopatrzenie w wod

Warto  przychodów

1) w roku obowi zywania nowych 
taryf        777 882,22           140 291,80           290 569,00               3 478,80               2 319,20           146 188,00           396 940,00           459 380,00                 20 070,00            2 237 119,02    

2) w roku obrachunkowym 
poprzedaj cym wprowadzenie 
nowych taryf

       800 093,22           145 511,30           303 372,00               4 506,40               2 413,80           152 639,00           414 672,50           480 446,00                 14 995,00            2 318 649,22    

Wzrost przychodów w %                 97,22                    96,41                    95,78                    77,20                    96,08                    95,77                    95,72                    95,62                      133,84                        96,48    

2. Odprowadzenie cieków

Warto  przychodów

1) w roku obowi zywania nowych 
taryf     1 919 850,92        1 095 279,00           323 403,00             30 848,50               7 917,00            3 377 298,42    

2) w roku obrachunkowym 
poprzedaj cym wprowadzenie 
nowych taryf

    1 971 816,90        1 067 475,00           325 816,00             30 024,00               7 784,00            3 402 915,90    

Wzrost przychodów w %                 97,36                  102,60                    99,26                  102,75                  101,71                        99,25    

Taryfowa grupa odbiorców us ug
Lp. Wyszczególnienie


