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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXV/346/2013
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia ustalonych przez MZWiK w Sławkowie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla miasta Sławkowa, obowiązujących od dnia 19 czerwca 2013r. do dnia 

18 czerwca 2014r. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 
poz.1591 ze zm.) oraz art.24 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) Rada Miejska w Sławkowie 

uchwala: 

§ 1. Zatwierdzić ustaloną przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie taryfę dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Sławkowa, obowiązującą od dnia 19 
czerwca 2013 r. do dnia 18 czerwca 2014 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przwodniczący Rady Miejskiej 

dr inż. Marian Malicki
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Załącznik
Do Uchwały Nr XXXV/346/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 16 maja 2013 r.

TARYFA

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązującana terenie Gminy Sławków
na okres od 19 czerwca 2013 roku do 18 czerwca 2014 roku

zatwierdzonaUchwałą Rady Miejskiej
Nr XXXV/346/2013 z dnia 16 maja 2013 roku
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Taryfa. Informacje ogólne.

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Sławków na okres 12 miesięcy
od dnia 19 czerwca 2013 roku do dnia 18 czerwca 2014 roku. Taryfa określa także warunki ich
stosowania.

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, zwanej dalej Ustawą oraz
rozporządzenia ministra budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo -
kanalizacyjnychświadczonychprzez MiejskiZakładWodociągów i Kanalizacjiw Sławkowie.

1. Rodzaje prowadzonejdziałalności.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiotem działania Zakładu – w zakresie objętym ustawą – jest ujmowanie, uzdatnianie i
dostarczanie wody oraz oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,będącychw eksploatacji Zakładu.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacjiw Sławkowie działa na terenie miasta Sławkowa.
Ścieki bytowo-gospodarcze z terenu miasta poprzez sieć kanalizacji są odprowadzane do dwóch
oczyszczalniścieków znajdującychsię przy ulicyBrowarnej i przy ulicyBurki.

Na terenie miasta Sławkowa Zakład prowadzi działalnośćna podstawie:

- Uchwały Nr 153/96 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 stycznia 1996 r. i Statutu
MiejskiegoZakładuWodociągów i Kanalizacjiw Sławkowie,

- Regulaminudostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalonego przez Radę Miejskąw
Sławkowie w dniu 03 luty 2006 r.

- Pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów triasu – decyzja Nr
WŚiL.6341.4.0001.2013 z dnia 05 marca 2013r ważna do 04 marca 2033 roku, wydana przez
Starostę Będzińskiego, natomiast pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do rzeki Biała
Przemsza w km 18+150 jej biegu oczyszczonych ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków
„Browarna” jest w trakcie aktualizacji, tzn. toczy się postępowanie w tej sprawie.

- Pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do rzeki Białej Przemszy oczyszczonych
ścieków komunalnychz oczyszczalniścieków przy ul. Burki – decyzja WAiŚ.62233-1- 3/07 z
dnia 17.05.2007 r. ważna do dnia 16 maja 2017 roku, wydana przez Starostę Będzińskiego.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o zbiorowymzaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków MZWiK w Sławkowie nie posiada zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
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2. Rodzaj i struktura taryfy.

Obecnie wnioskowaną kalkulację opłaty – zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 28
czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – oparto na
wartości niezbędnychprzychodów. Uzyskanie niezbędnychprzychodów z opłat jest niezbędne do
pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli
C „Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów” oraz tabeli F „Kalkulacja cen i stawek opłat za
wodę i odprowadzanie ściekówmetodą alokacji prostej”.

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający: uzyskanie
niezbędnychprzychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionymwzrostem opłat i cen,
motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania
zanieczyszczenia ścieków, łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług
wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Uwzględniającpowyższe, Zakład przedkłada taryfę niejednolitąwieloczłonową w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfę niejednolitą jednoczłonową w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków. Taryfa zawiera różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
ceny oraz jednakowe stawki opłat.

3. Taryfowegrupy odbiorcówusług.

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnedokonują alokacji
kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, a w
szczególności:

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych
grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,

- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- strukturę planowanychtaryf,
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w

porównaniu z kosztem wdrożenia,
- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
- wyposażeniew wodomierze i urządzenia pomiarowe.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków wyłoniono trzy grupy odbiorców usług:

· Grupa 1 – gospodarstwa domowe, wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego;
· Grupa 2 – odbiorcy przemysłowii pozostali odbiorcy;
· Grupa 3 - odbiorcy usług posiadającyprzydomowe przepompownie.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Rozliczeniaza dostarczoną wodę.

Rozliczeniaz odbiorcami usług dokonywane będą na podstawie:
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LP. TARYFOWAGRUPA
ODBIORCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKAMIARY
netto

1 2 3 4 6
1.

2.

3.

Gospodarstwa domowe

Odbiorcy przemysłowi i
pozostali

Odbiorcy posiadający
przydomowe
przepompownie

Cena za 1m³ dostarczonej
wody
Stawka opłaty
abonamentowej

Cena za 1m³ dostarczonej
wody
Stawka opłaty
abonamentowej

Cena za 1 m³ dostarczonej
wody
Stawka opłaty
abonamentowej

5,85

6,25

5,64

4,50

5,85

4,50

zł/m³

zł/odbiorcę/miesiąc

zł/m³

zł/odbiorcę/miesiąc

zł/m³

zł/odbiorcę/miesiąc

1. ceny - wyrażonejw złotych za 1 m³ dostarczonej wody
2. stawki opłaty abonamentowej - niezależnieod ilości dostarczonej wody, płaconej za

każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego
całkowitego
braku, wyrażonejw złotych na odbiorcę usług na miesiąc.

Rozliczeniaza odprowadzanie ścieków

Rozliczeniaz odbiorcami usług dokonywane będą na podstawie:

1. ceny - wyrażonejw złotych za 1 m³ odebranych ścieków

Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2, pkt. 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się
obowiązującypodatek od towarów i usług (VAT)wprowadzony odrębnymiprzepisami.

Tabela1.

Wysokośćwnioskowanych cen i stawek opłat za dostarczonąwodę
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LP. TARYFOWAGRUPA
ODBIORCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKAMIARY
netto

1 2 3 4 6
1.

2.

3.

Gospodarstwa domowe

Odbiorcy przemysłowi i
pozostali

Odbiorcy posiadający
przydomowe
przepompownie

Cena za 1m³
odprowadzanych ścieków

Cena za 1m³
odprowadzanych ścieków

Cena za 1m³
odprowadzanych ścieków

5,80

6,30

5,80

zł/m³

zł/m³

zł/m³

Tabela2.

Wysokośćwnioskowanych cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

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

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia wymienionych w
informacjiogólnej taryfy,na podstawie określonychw taryfie cen i stawek opłat oraz ilości
dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

2. Na terenie działaniaZakładu 98,8% budynkówwyposażonych jest w wodomierze główne i
ilość wody dostarczonej ustala się na podstawie ich wskazań, które instaluje i utrzymuje
Zakład. Pozostałe 1,2% budynków nie posiada jeszcze opomiarowania i ilość dostarczonej
wody u tych odbiorców ustala się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
(Dz. U. Nr 8, poz. 70).

3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy
Odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

4. Ilość dostarczonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość
dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 6 ustawy, ustala się jako równą ilości wody
pobranej lub określonej w umowie.

5. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

6. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej,
ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy
przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie
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średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności
wodomierza.

7. Zakład na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania
wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca
pokrywa koszty sprawdzenia.

8. O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc,w którym byłyświadczone usługi.

9. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za świadczone usługi na warunkach i w terminach
określonychw umowie: gotówką bezpośrednio u inkasenta, w kasieMZWiKw Sławkowie
przy ul. Okradzionowskiej 29B, w Kasie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 w godzinach
pracy Urzędu, w Deutsche Bank PBC S.A. Oddział Sławków przy ul. Mały Rynek 6 i 7,
lub przelewem na konto bankowe Zakładu. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń
precyzuje regulamindostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie
działaniaZakładu.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonychusług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

MiejskiZakładWodociągów i Kanalizacjirealizuje zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na podstawie Pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnychz
utworów triasu – decyzjaWŚiL.6341.0001.2013 z dnia 05 marca 2013r ważna do 04 marca 2033
roku, wydana przez Starostę Będzińskiego, natomiast Pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzenie do rzeki Białej Przemszy w km 18+150 jej biegu oczyszczonych ścieków z
miejskiejoczyszczalni ścieków „Browarna” jest w trakcie aktualizacji, tzn. toczy się postępowanie
w tej sprawie i Pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Białej Przemszy
oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków przy ul. Burki – decyzja
WAiŚ.62233-1-3/07 z dnia 17.05.2007 r. ważna do dnia 16 maja 2017 roku, wydana przez
Starostę Będzińskiego.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkichodbiorców usług w oparciu o
takie same zasady technologiczne i techniczne. Zakład posiada własne ujęciewody pitnej oraz 55,5
km sieciwodociągowej.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Zakład wykorzystuje 23 km sieci
kanalizacyjnej oraz dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków, prowadząc obsługę
odbiorców usług z uwzględnieniemwymagańochrony środowiska.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorcówusług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i
szczegółowo zostały określone w Pozwoleniu wodnoprawnym oraz w Regulaminie dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.

Bieżące analizy jakości wody oraz analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach
prowadzone są na zlecenie Zakładu przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w
Katowicach ul. Owocowa 8.
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Jakość wody produkowanej przez Zakład spełniawymaganiaokreślone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417 z późniejszymizmianami). Zakład systematycznie przekazuje
odbiorcom szczegółowe informacjeo jej jakości.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w
oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to dostawy wody do budynków
jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej i odbiorców
przemysłowych.

Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zgodnie z postanowieniem
Regulaminudostarczania wody i odprowadzania ścieków.
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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

gospodarstwa
domowe

cena wody
(zł/m3) 5,24 5,85 11,6
stawka opłaty
abonamentowej 4,00 4,50 12,5
cena
wskażnikowa 5,73 6,42 12,0

2
Grupa 2
odbiorcy

przemysłowi i inni

cena wody
(zł/m3) 5,64 6,25 10,8
stawka opłaty
abonamentowej 4,00 4,50 12,5
cena
wskażnikowa 5,76 6,36 10,4

3
Grupa 3

gospodarstwa domowe
posiadające przydomowe

przepompownie

cena wody
(zł/m3) 5,24 5,85 11,6
stawka opłaty
abonamentowej 4,00 4,50 12,5
cena
wskażnikowa 5,84 6,51 11,5

TabelaA. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej
w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy
dotyczącej zaopatrzenia w wodę.
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Lp. Wyszczególnienie Taryfa
obowiązująca

Taryfa nowa Zmiana%

taryfowagrupa rodzaj cen i
odbiorców usług stawek opłat

wielkość cen i stawek opłat

0 1 2 3 4 5

1

Grupa 1
gospodarstwa

domowe

cena usługi
odprowadzania
ścieków

4,51 5,80 28,6

stawka opłaty
abonamentowej ---- ---- ---
cena
wskażnikowa 4,51 5,80 28,6

2

Grupa 2
odbiorcy przemysłowi

i inni

cena usługi
odprowadzania
ścieków 5,01 6,30 25,7
stawka opłaty
abonamentowej ---- ---- ---
cena
wskażnikowa 5,01 6,30 25,7

3

Grupa 3
gospodarstwa domowe
posiadające przydomowe

przepompownie

cena usługi
odprowadzania
ścieków

4,51 5,80 28,6

stawka opłaty
abonamentowej ---- ---- ---
cena
wskażnikowa 4,51 5,80 28,6

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej
w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy
dotyczącej odprowadzania ścieków.
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L.p. Wyszczególnienie Przychodywykonanie Niezbędne przychody

rok obrachunkowy

poprzedzającywprowadzenie

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; 1 286 356 1 545 994

a)amortyzacja lub odpisy

umorzeniowe -------
63 433

b)koszty zakupionej przez siebie

wody

2) raty kapitałowe ponad wartość

amortyzacji

3) odsetki

4) należności

nieregularne

5) marża zysku

6) wartość niezbędnych

przychodów 1 286 356 1 545 994

2 Odprowadzanie ścieków

1)koszt eksploatacji i utrzymania, w

tym: 450 226 655 008

a)amortyzacja lub odpisy

umorzeniowe

b) koszty odprowadzania ścieków do

urządzeń nie będących w posiadaniu

przedsiębiorstwa

2) raty kapitałowe ponad wartość

amortazacji

3) odsetki

4) należności nieregularne

5) marża zysku

6) wartość niezbędnych przychodów

TabelaC. Ustalenie poziomu niezbędnychprzychodów
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450 226 655 008

3

Średnia zmiana wartości przychodów

zaopatrzenie w wodę w % X 1,20

4

Średnia zmiana wartości przychodów

odprowadzanie ścieków w % X 1,45
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L.p. Wyszczególnienie Współczynnik
alokacji wg
tabeli E

Taryfowagrupa odbiorców usług
grupa 1
zł

grupa 2
zł

grupa 3
zł

ogółem
zł

0 1 2 3 4 5 6
1 Zaopatrzenie w wodę

1)Koszty eksploatacji i
utrzymania,w tym: 1  190 791 324 928 30 275 1 545 994

a)koszty bezpośrednie: 841 556 228 651 21 644 1 091 851

amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe A 48 778 13 447 1 208 63 433
wynagrodzeniaz
narzutami A 442 571 118 367 10 699 571 637
materiały A 109 081 30 072 2 695 141 848

energia A 93 720 25 837 2 316 121 873

opłata za korzystanieze
środowiska

B
72 329 20 123 2 469 94 921

podatki i opłaty inne A 5 118 1 411 127 6 656

usługi obce A 42 525 11 831 1 452 55 808

pozostałe koszty A 27 434 7 563 678 35 675

b) alok.;kosztypośred. 349 235 96 277 8 631 454 143

rozliczenie kosztów
wydziałowych i
działalności pomoc.

A 108 856 30 009 2 691 141 556

alokowane koszty ogól. A 240 379 66 268 5 940 312 587

2) raty kapitałowe ponad
wartość amortyzacji A
3) odsetki A

4) należności
nieregularne A
5) marża zysku A

6) razem wartość
niezbędnych przychodów 1 190 791 324 928 30 275 1 545 994

2 Odprowadzenie ścieków

1)koszty eksploatacji i
utrzymania,w tym: 454 964 173 080 26 964 655 008
a)koszty bezpośrednie: 342 939 133 894 20 164 496 997

amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe C
wynagrodzeniaz
narzutami C 188 920 59 327 10 007 258 254
materiały C 30 961 16 468 2 690 50 119

energia C 87 731 30 687 5 322 123 740

opłata za korzystanieze
środowiska D 2 787 975 169 3 931
podatki i opłaty inne C

usługi obce C 24 688 23 691 1 498 49 877

pozostałe koszty C 7 852 2 746 478 11 076

b) alok.;kosztypośred. C 112 025 39 186 6 800 158 011

rozliczenie kosztów
wydziałowychi
działalności pomocniczej C

22 205 7 767 1 348 31 320

alokowane koszty ogólne

C 89 820 31 419 5 452 126 691

TabelaD. Alokacja niezbędnychprzychodów według taryfowych grup
odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf
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2)raty kapitałowe ponad
wartość amortyzacji

C

3) odsetki C

4) należności
nieregularne C
5) marża zysku C

6) razem wartość
niezbędnychprzychodów 454 964 173 080 26 964 655 008

:
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Lp.
Współczynnik
alokacji

Wyszczególnienie
Jed.Miary

Taryfowagrupa odbiorców usług
grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem

0 1 2 3 4 5 6 7

1 A
Sprzedaż roczna

wody m³ 185 434 51 064 4 649 241 147

% 76,9 21,2 1,9 100,0

2 B
Przewidywane
roczne opłaty za
korzystanieze
środowiska
usługi
zaopatrzenia w
wodę

zł
72 300 20 818 1 803 94 921

% 76,2 21,9 1,9 100,0

3 C Ilość roczna
dostarczanych
ścieków

m³ 78 442 27 473 4 649 110 564

% 70,9 24,9 4,2 100,0

4 D
Przewidywane
roczne opłaty za
korzystanieze
środowiska usługi
odprowadzania
ścieków

zł 2 799 933 197 3 931

% 71,2 23,8 5,0 100,0

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

—————————————————————————————————————————————————————————
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Lp. Wyszczególnienie
Taryfowagrupa odbiorców usług

grupa 1 grupa 2 grupa 3
0 1 2 3 4
1 Zaopatrzenie w wodę

1)wartość niezbędnychprzychodów
w zł/rok, w tym; 1 190 791 324 928 30 275
a)wartość niezbędnychprzychodów
rozliczanychza ilość dostarczonej
wody

1 084 789 319 150 27 197

b)wartość niezbędnychprzychodów
rozliczanychstawką opłaty
abonamentowej

106 002 5 778 3 078

2)zużyciewodyw m3/rok 185 434 51 064 4 649

3)liczba odbiorców 1 963 107 57

4)cena 1m3 wodyw zł/m3 5,85 6,25 5,85

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

4,50 4,50 4,50

2 Odprowadzanie ścieków
1)wartość niezbędnychprzychodów
w zł/rok 454 964 173 080 26 964
2)odprowadzone ścieki w m3/rok 78 442 27 473 4 649

3)cena usługi odprowadzania
ścieków w zł/m3 5,80 6,30 5,80

TabelaF.Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ściekówmetodą alokacji.
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Lp. Wyszczególnienie
Taryfowagrupa odbiorców usług

grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem
0 1 2 3 4 5
1 Zaopatrzenie w wodę

1)zużyciewodyw
m3/rok 185 434 51 064 4 649 241 147
2)cena 1 m3 wodyw
Zł/m3 5,85 6,25 5,85 5,94
3)stawka opłaty
abonamentowej 4,50 4,50 4,50 4,50

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

1 084 789 319 150 27 197 1 431 136

5)przychodywg należności
za stawki opłat
abonamentowychw zł/rok

106 002 5 778 3 078 112 275

Wartośćprzychodóww zł/rok
1 190 791 324 928 30 275 1 545 994

2 Odprowadzanie ścieków
1)ilość ścieków
odprowadzonychrocznie w
m3/rok

78 442 27 473 4 649 110 564

2)cena usługi odprowadzenia
ścieków w zł/m3 5,80 6,30 5,80 5,92
3)stawka opłaty
abonamentowej ---- ---- ---- ----
4)przychodywg należności
za ilość odprowadzonych
ścieków ( cena ) w zł/rok

454 964 173 080 26 964 655 008

5)przychodywg należności
za stawki opłat
abonamentowychw zł/rok

----- ---- ---- ----

Wartośćprzychodóww zł/rok
454 964 173 080 26 964 655 008

TabelaG. Zestawienie przychodówwedług taryfowych grup odbiorców usług,

z uwzględnieniemwielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania

nowych taryf w złotych.
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Lp. Wyszczególnienie

Taryfowagrupa odbiorców usług
grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem

0 1 2 3 4 5
1 Zaopatrzenie w wodę

Wartośćprzychodów

1)w roku obowiązywania
nowych taryf 1 190 791 324 928 30 275 1 545 994
2) w roku obrachunkowym
poprzedzającym
wprowadzenie nowych taryf 1 072 312 189 652 24 392 1 286 356
Wzrost przychodów 1,11 1,71 1,24 1,20

2 Odprowadzanie ścieków

Wartość przychodów

1)w roku obowiązywania
nowych taryf 454 964 173 080 26 964 655 008

2) w roku obrachunkowym
poprzedzającym
wprowadzenie nowych taryf 352 844 78 557 18 825 450 226

Wzrost przychodów 1,29 2,20 1,43 1,45

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