
OGŁOSZENIE 

 

Działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w”), Zakład Komunalny 

w Śmiglu sp. z o.o.  (dalej Spółka) niniejszym ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Śmigiel, w okresie 

3 lat - od dnia 27 czerwca 2021 r. do dnia 26 czerwca 2024 r.  

Powyższe taryfy wchodzą w życie z mocy prawa, na podstawie art. 24f ust. 2 u.z.z.w., 

w związku z faktem, iż organ regulacyjny  - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie wydał w 45-

dniowym terminie określonym w art. 24c. ust 1 u.z.z.w decyzji o zatwierdzeniu albo odmowie 

zatwierdzenia taryf.  
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TARYFY 

 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA 

W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zakład Komunalny w Śmiglu spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzące działalność na terenie gminy Śmigiel przedkłada 

wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Śmigiel na okres 3 lat. 

 

 Kierujący przedsiębiorstwem  

 wodociągowo – kanalizacyjnym 

 

Tomasz Pawlak 

Prezes Zarządu  

 
 
 
 
 
Dane osoby do kontaktu: 
Imię i nazwisko, tel.: Mateusz Faron, tel. 509 906 435  
e-mail: m.faron@jerzmanowski.pl 
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Załączniki: 

1. Projekt taryf; 
2. Uzasadnienie; 
3. Sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe. 
4. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych. 
5. Informacja o ilości zakupionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody i jej cenie lub 

informacja o ilości ścieków wprowadzonych do urządzeń niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa i 
cenie za ich wprowadzenie – za ostatnie 3 lata obrotowe; 

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

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

8. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (Tabela C); 
9. Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup 

odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela D); 
10. Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela E); 
11. Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej (Tabela 

F); 
12. Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców 

usług,  
z uwzględnieniem wielkości zużycia wody oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków  
w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela G); 

13. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (Tabela H); 
14. Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód (Tabela I); 
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TARYFY 

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

obowiązujące na terenie 
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Tomasz Pawlak 
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1. Rodzaje prowadzonej działalności 

Zakład Komunalny w Śmiglu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śmiglu (zwana dalej 

„Spółką” lub „Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Śmigiel, 

na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Burmistrza Śmigla z dnia 10 września 2008 roku, znak WI.PA.7050-

1/08. 

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa zgodnie z wyżej przywołanym zezwoleniem stanowi: 

1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 

2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.  

 

Poza zakresem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Spółka prowadzi 

działalność w zakresie: 

1) przyjmowania nieczystości ciekłych, 

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

3) usług remontowych i budowlanych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną, 

4) hurtowej sprzedaży wody,  

5) wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, 

6) czyszczenia wewnętrznych sieci kanalizacyjnych, 

7) utrzymania terenów zielonych 

8) gospodarki mieszkaniowej,  

9) zarządzania nieruchomościami, 

10) zarządzania Śmigielską Koleją Wąskotorową, 

11) zarządzania Strefą Ograniczonego Postoju, 

12) zarządzania targowiskiem, 

13) oczyszczania miast i wsi i utrzymania zieleni miejskiej, 

14) działalności remontowej i budowlanej, 

15) działalności rekreacyjnej. 

 

2. Rodzaj i struktura taryf 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonało 

wyboru taryfy niejednolitej wieloczłonowej zawierającej: 

1) cenę za dostarczoną wodę, 

2) różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców stawki opłat abonamentowych. 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonało 

natomiast wyboru taryfy niejednolitej wieloczłonowej zawierającej: 

1) cenę za odprowadzone ścieki,  

2) różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców stawki opłat abonamentowych. 
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3. Taryfowe grupy odbiorców usług 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Oznaczenie 

taryfowej 

grupy 

odbiorców 

Opis taryfowej grupy odbiorców usług 

W1 

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę niebędący odbiorcami 

usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

głównego w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

W2 

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

W3 

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz 

lokalowy) w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

W4 

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz 

lokalowy) w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

W5 

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, 

rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 1-miesięcznym okresie 

rozliczeniowym;  

W6 

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami 

usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 1-miesięcznym okresie 

rozliczeniowym; 

W7 

Odbiorcy usług – Gmina Śmigiel – pobierająca wodę na cele zgodnie z art. 22 ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w 1-miesięcznym 

okresie rozliczeniowym. 

 
 
 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Oznaczenie 

taryfowej 

grupy 

odbiorców 

Opis taryfowej grupy odbiorców usług 

K1 

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie 

wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w 1-miesięcznym okresie 

rozliczeniowym; 

K2 

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków (gospodarstwa 

domowe), będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani 

na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w  1-miesięcznym 

okresie rozliczeniowym; 

K3 

Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 

odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz 

lokalowy), w 1- miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

K4 

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami 

usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza głównego, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. 
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4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Grupa 
taryfowa 

w okresie od 1 do 12 miesiąca 
obowiązywania taryfy  

w okresie od 13 do 24 miesiąca 
obowiązywania taryfy 

w okresie od 25 do 36 miesiąca 
obowiązywania taryfy 

Cena  
[ w zł/m³] 

Stawka opłaty 
abonamentowej  

[w zł/okres 
rozliczeniowy] 

Cena  
[ w zł/m³] 

Stawka opłaty 
abonamentowej  

[w zł/okres 
rozliczeniowy] 

Cena  
[ w zł/m³] 

Stawka opłaty 
abonamentowej  

[w zł/okres 
rozliczeniowy] 

netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto 

W1 3,54 3,82 9,16 9,89 3,61 3,90 9,16 9,89 3,64 3,93 9,17 9,90 

W2 3,54 3,82 5,20 5,61 3,61 3,90 5,19 5,60 3,64 3,93 5,18 5,59 

W3 3,54 3,82 7,93 8,56 3,61 3,90 7,95 8,59 3,64 3,93 7,98 8,62 

W4 3,54 3,82 3,97 4,28 3,61 3,90 3,98 4,29 3,64 3,93 3,99 4,31 

W5 3,54 3,82 9,16 9,89 3,61 3,90 9,16 9,89 3,64 3,93 9,17 9,90 

W6 3,54 3,82 5,20 5,61 3,61 3,90 5,19 5,60 3,64 3,93 5,18 5,59 

W7 3,54 3,82 6,15 6,64 3,61 3,90 6,15 6,64 3,64 3,93 6,15 6,64 

W8 3,54 3,82 9,16 9,89 3,61 3,90 9,16 9,89 3,64 3,93 9,17 9,90 

W9 3,54 3,82 5,20 5,61 3,61 3,90 5,19 5,60 3,64 3,93 5,18 5,59 

W10 3,54 3,82 7,93 8,56 3,61 3,90 7,95 8,59 3,64 3,93 7,98 8,62 

W11 3,54 3,82 3,97 4,28 3,61 3,90 3,98 4,29 3,64 3,93 3,99 4,31 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Grupa 
taryfowa 

w okresie od 1 do 12 miesiąca 
obowiązywania taryfy 

w okresie od 13 do 24 miesiąca 
obowiązywania taryfy 

w okresie od 25 do 36 miesiąca 
obowiązywania taryfy 

Cena  
[ w zł/m³] 

Stawka opłaty 
abonamentowe

j  
[w zł/okres 

rozliczeniowy] 

Cena  
[ w zł/m³] 

Stawka opłaty 
abonamentowej  

[w zł/okres 
rozliczeniowy] 

Cena  
[ w zł/m³] 

Stawka opłaty 
abonamentowej  

[w zł/okres 
rozliczeniowy] 

netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto 

K1 10,35 11,18 10,27 11,09 11,35 12,26 10,27 11,09 11,40 12,31 10,27 11,09 

K2 10,35 11,18 6,31 6,81 11,35 12,26 6,30 6,80 11,40 12,31 6,28 6,78 

K3 10,35 11,18 3,97 4,28 11,35 12,26 3,98 4,29 11,40 12,31 3,99 4,31 

K4 10,35 11,18 6,31 6,81 11,35 12,26 6,30 6,80 11,40 12,31 6,28 6,78 

K5 10,35 11,18 10,27 11,09 11,35 12,26 10,27 11,09 11,40 12,31 10,27 11,09 

K6 10,35 11,18 6,31 6,81 11,35 12,26 6,30 6,80 11,40 12,31 6,28 6,78 

 

 

Do cen i stawek opłat abonamentowych netto podanych w powyższych tabelach, dolicza się aktualnie obowiązujący 

podatek VAT. Ceny i stawki brutto zostały wyliczone w oparciu o stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień 

złożenia wniosku – 8%. 
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Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych  

 

Tabela 1 Wartości dopuszczalne dla wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Dopuszczalna 

wartość 

1. 2. 3. 4. 

1. Temperatura °C 35 

2. Odczyn pH - 6,5 – 9,5 

3. 
Pięciodobowe biochemiczne 

zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 
g O2/m3 450 

4. Zawiesina ogólna g/m3 330 

5. Azot ogólny g N/m3 55 

6. Fosfor ogólny g P/m3 12 

 

Tabela 2 Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych 

Lp. Wskaźnik Jednostka 

Jednostkowa 

stawka opłaty 

netto 

Jednostkowa 

stawka opłaty 

brutto 

1. 2. 3. 4.  

1. Temperatura 
 

 
Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną 

wielkość o mniej niż 5°C - za każdy stopień przekroczenia 
0,66zł 0,72zł 

 
Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną 

wielkość o 5°C i więcej - za każdy stopień przekroczenia 
1,32zł 1,43zł 

2. Odczyn pH  

 
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od 

dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH 
1,32zł 1,43zł 

 
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od 

dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH 
3,30zł 3,57zł 

 

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od 

dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 

pH 

6,58zł 7,11zł 

 
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od 

dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH 
12,76zł 13,79zł 

3. 
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

(ChZTCr) 
zł / kg        9,45 zł  10,21zł 

4. Zawiesina ogólna zł / kg        5,23 zł  5,65zł 

5. Azot ogólny zł / kg        6,24 zł  6,74zł 

6. Fosfor ogólny zł / kg     129,94 zł  140,34zł 
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Do stawek opłat netto podanych w powyższej tabeli, dolicza się aktualnie obowiązujący podatek VAT. Stawki brutto 

zostały wyliczone w oparciu o stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia wniosku – 8%. 

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych: 

 

1) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości 

i jakości odprowadzanych ścieków oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

2) Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości 

wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego odbywa się na podstawie: 

a) kontroli przeprowadzanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i dokonywanych w ich 

trakcie pomiarów, 

b) pomiarów prowadzonych przez podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń 

kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, obowiązany do dokonania takich 

pomiarów.  

3) Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT (aktualną stawkę).  

4) Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczana będzie w oparciu o ilość ścieków wprowadzoną do 

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w okresie od daty stwierdzenia 

przekroczenia do dnia jego ustania. Ilość ścieków określana będzie na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie wskazań wodomierza głównego, bądź w inny sposób 

wynikający z umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej z odbiorcą usług. 

5) Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczane będą dla ilości ścieków określonej zgodnie z pkt 4 do 

dnia ustania przekroczenia.  

6) Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się: 

a) dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stwierdzającej 

ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,  

b) dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez odbiorcę usług 

laboratorium posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów 

ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie, pod warunkiem dokonania odczytu wskazań urządzeń 

pomiarowych lub wodomierzy przez pracowników Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w dniu 

pobrania prób ścieków, a nadto jeżeli wyniki badań potwierdzą ustanie przekroczeń dopuszczalnych 

warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji, przy zachowaniu określonych w pkt 7 warunków 

dotyczących możliwości odczytu urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – wodomierza 

głównego. 

7) W zakresie nieuregulowanym w taryfie, przy stosowaniu opłat za przekroczenie stosuje się odpowiednio 

przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych 

za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2501). 

8) Odbiorcy usług przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w terminie wcześniejszym niż 

zaplanowane przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. O zamiarze przeprowadzenia kontroli 

(rekontroli) przez akredytowane laboratorium odbiorca usług winien pisemnie powiadomić Przedsiębiorstwo 
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wodociągowo-kanalizacyjne z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni, gwarantując tym samym możliwość udziału 

przedstawiciela Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w poborze prób ścieków oraz odczytu 

urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego braku – wodomierza głównego). O wynikach kontroli odbiorca 

usług winien powiadomić Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w formie pisemnej w terminie 14 dni od 

daty przeprowadzenia kontroli.  

9) W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub 

kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) nie potwierdzi ustania przekroczeń, 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne naliczać będzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli 

opłatę według przekroczeń, jakie wykazały wyniki badań tej kontroli. 

 

Sposób prowadzenia kontroli jakości ścieków: 

1) Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 

w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757 z późn. zm.), w szczególności po 

powiadomieniu odbiorcy usług z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem. 

2) Pobór prób odbywa się w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków, a w przypadku braku określenia takiego miejsca w umowie, w miejscu ustalonym na 

zasadach wskazanych w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757 z późn. zm.).  

3) Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywać się będzie w obecności 

upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków). W przypadku stosowania urządzeń do 

automatycznego poboru próbek plombowanie oraz odplombowanie urządzenia odbywają się w obecności 

przedstawiciela odbiorcy usług. Nieobecność przedstawiciela odbiorcy usług nie stanowi przeszkody dla 

pobrania prób ścieków przemysłowych, pod warunkiem, że został zawiadomiony o kontroli i prawie wyznaczenia 

przedstawiciela i z tegoż prawa nie skorzystał.  

4) Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

5) W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego określonego w umowie o zaopatrzenie w wodę 

lub odprowadzanie ścieków, pobiera się ścieki z punktu najbliżej usytuowanego. Zmianę punktu uwzględnia się 

w protokole. Zmianę akceptuje odbiorca usług lub jego upoważniony przedstawiciel obecny przy poborze, 

podpisując protokół. Nieobecność Odbiorcy usług lub przedstawiciela odbiorcy usług nie stanowi przeszkody 

dla pobrania prób ścieków przemysłowych na zasadach określonych niniejszym punktem, pod warunkiem, że 

został zawiadomiony o kontroli i prawie wyznaczenia przedstawiciela i z tegoż prawa nie skorzystał. 

6) O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje w formie 

pisemnej odbiorcę usług (dostawcę ścieków) w terminie do 10 dni od daty zakończenia kontroli. 

 

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

pomiarowe 

1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen 

i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków zgodnie z przepisami ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i rozporządzenia taryfowego. 
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2) Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny 

taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Łączna należność za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest w okresach rozliczeniowych 

1-miesięcznych. 

3) Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego. 

4) Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku 

urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 

6 ust. 1 u.z.z.w., 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 jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza 

zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 

6) Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt 

wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. 

7) Jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z wysokości tej stawki są 

regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie 

rozliczeniowym.  

8) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w 

fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. 

9) Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

10) W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca 

się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 

11) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na 

podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania 

wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku 

ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego 

działania wodomierza. 

12) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie 

prawidłowości działania wodomierza głównego. 

13) W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez 

odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia. 

14) Gmina obciążana jest na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za porób wód na cele, o których 

mowa w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

15) Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe określa regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków.  

 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług świadczy 

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie określonym 

regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 

grudnia 2018 roku, Nr III/64/18 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 

na terenie gminy Śmigiel. 
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W zakresie usług świadczonych na rzecz taryfowych grup odbiorców usług znajdują się: 

1) ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami, 

w tym dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

2) montaż i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wodomierzy głównych w miejscu do tego 

przeznaczonym, 

3) okresowa kontrola parametrów wody dostarczanej do odbiorców usług w zakresie i z częstotliwością 

zgodną z obowiązującymi przepisami, 

4) utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń wodociągowych dostarczających 

wodę do instalacji należących do odbiorców usług, 

5) odbiór i oczyszczanie ścieków dostarczanych przez odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie 

zgodnym z obowiązującymi przepisami i pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z 

wód, 

6) utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń kanalizacyjnych odbierających 

ścieki z nieruchomości należących do odbiorców usług kanalizacyjnych. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich 

odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.  

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia ciągłość dostaw odpowiedniej jakości wody oraz 

niezawodne odprowadzanie ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony 

środowiska, a także optymalizację kosztów. 

Szczegółowy zakres świadczonych usług na rzecz poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług 

określają wyczerpująco opisy grup zawarte w pkt 3 projektu taryf, które zdeterminowane są charakterystyką zużycia 

wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, a także sposobem rozliczeń za świadczone usług. 

Zasadnicze powody dla wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków to: 

1) potrzeba wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców usług, do których zakwalifikowani są wyłącznie 

odbiorcy usług z gospodarstw domowych z uwagi na uchwalanie przez radę gminy na podstawie 

art. 24 ust. 6 u.z.z.w. - dopłaty do cen za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki wyłącznie dla 

takiej kategorii odbiorców usług, 

2) różne wysokości stawek opłat abonamentowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Wyodrębnienie taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków dokonane zostało przez Spółkę w oparciu o kryterium różnicujące stawkę 

opłaty abonamentowej z uwagi na: 

1) zakres świadczonych usług na rzecz poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług tzn., 

pojedyncza usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę albo usługa zbiorowego odprowadzania ścieków 
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czy też usługa jednoczesna tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków; 

2) różne podstawy rozliczenia tzn., wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe czy wodomierz 

zainstalowany przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy). 

 

 

Wyodrębnienie taryfowych grup odbiorców usług w oparciu o zróżnicowaną wysokość stawki opłaty 

abonamentowej wynika z tego, iż w myśl art. 2 pkt 13 u.z.z.w., przez taryfową grupę odbiorców rozumieć należy 

odbiorców usług wyodrębnionych na podstawie m.in. warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Podstawą zróżnicowania 

stawki opłaty abonamentowej są zatem różne koszty gotowości do świadczenia usług, odczytów wodomierzy lub 

urządzeń pomiarowych oraz rozliczenia należności za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki. 

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stosuje opłaty abonamentowe, które obejmują m.in. koszty 

ponoszone niezależnie od tego, czy odbiorcy usług korzystają z usług świadczonych przez Spółkę. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności 

zobowiązane jest bowiem do zachowania ciągłości świadczonych usług, a co za tym idzie, do stałej gotowości. 

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w postaci konkretnych ponoszonych kosztów. Wdrożenie projektowanej taryfy 

gwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i bardziej 

sprawiedliwy rozkład tych kosztów. 

 

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

Spółka dostarcza wodę w ilości oczekiwanej przez odbiorców usług, a jakość wody produkowanej przez 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami 

europejskimi. Parametry jakościowe są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). 

W ramach standardów jakościowych obsługi odbiorców usług Przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące poziomu świadczonych usług wynikające z przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie gminy Śmigiel. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostarcza nadto odbiorcom usług niezbędne informacje, 

w szczególności: 

1) informacje na temat praw przysługujących klientowi i obowiązków dostawcy wody / odbiorcy ścieków, 

warunków zawierania umów, sposobów załatwiana reklamacji i dochodzenia praw, sposobów rozliczeń, 

również informacje na temat kar, 

2) informacje finansowe - o wysokościach cen i opłat za wodę oraz ścieki wynikających z przyjętych taryf, 

3) informacje na temat procedur obowiązujących w Przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym (informacje 

o warunkach podłączenia do sieci wod.-kan., informacje o procedurach odczytu wodomierzy i fakturowania, 



14 

 

wpłacania należności, zgłaszania i usuwania awarii, wstrzymywania dostarczania wody, rozwiązywania 

umów), 

4) informacje dotyczące strategii ogólnej, długofalowych planów rozwoju Przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego oraz lokalnego rozwoju ekonomicznego, 

Ponadto Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej siedzibie 

oraz na swojej stronie internetowej: 

1) ujednolicony tekst Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego n terenie gminy 

Śmigiel,  

2) ujednolicony tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

3) aktualny tekst wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego. 

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane na wniosek złożony przez odbiorcę usług 

do udzielania wszelkich informacji dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy; 

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej; 

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków; 

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych; 

5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 

 

Spółka w wyżej wskazanym zakresie udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub 

elektronicznych środków przekazu niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wpływu do 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosku. W przypadku gdy wniosek o udzielenie informacji jest 

wyrażony w formie pisemnej, Spółka udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

dnia otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być 

jej udzielona w jednej z form wskazanych w zdaniu poprzednim. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania 

ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w zdaniach poprzednich, Przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne przed upływem tych terminów informuje o tym osobę, która złożyła prośbę o informację 

i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przeprowadzania badania jakości wody zgodnie 

z obowiązującym rozporządzeniem w tym zakresie oraz posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi. 

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług 

o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem 

co najmniej 7-dniowym. Ponadto Spółka ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców usług, 

w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, 

o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody 
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przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt 

poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody. 

 

W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, Przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług, w sposób 

zwyczajowo przyjęty, w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie internetowej.  

 

Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać 

w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego 

adres lub w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

na stronie internetowej. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, 

przedstawić okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody 

umożliwiające jej rozpatrzenie. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć 

reklamację i udzielić pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia 

jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

 

Odbiorcy usług mają możliwość kontaktowania się telefonicznie na numer Przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego w godzinach pracy Spółki, tj. od poniedziałku do piątku od 7.00  do 15.00  pod numerem telefonu: 

655270430, 655180037. Po godzinach pracy Spółki, odbiorcy usług mają możliwość zgłoszenia awarii pod 

numerem telefonu: 797165838. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomasz Pawlak 

Prezes Zarządu 
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UZASADNIENIE 
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1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Śmigiel położonej w województwie wielkopolskim, 

w powiecie Kościańskim. Sąsiaduje z gminami: Kościan, Krzywiń, Osieczna, Lipno, Włoszakowice, Przemęt, 

Wielichowo, Kamieniec.  

Na terenie gminy Śmigiel zamieszkuje, zgodnie z ewidencją ludności na dzień 5 listopada 2020 roku, 17 266  

osób zameldowanych na pobyt stały oraz 320 osób zameldowanych na pobyt czasowy. Spółka świadczy usługę: 

1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 3563 odbiorców usług, 

2) zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla 1160 odbiorców usług, 

3) zbiorowego odprowadzania ścieków dla 61 odbiorców usług. 

Teren, na którym Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalności w chwili obecnej, jest 

zwodociągowany w 99,87% oraz skanalizowany w 80 %. 

Długość sieci wodociągowej obsługiwanej przez Spółkę wynosi 192 kilometry a sieci kanalizacyjnej 132,8 

kilometra.  

Spółka nie prowadzi działalności w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.  

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcy usług zasilani są wodą uzdatnianą przez 6 stacji 

uzdatniania wody:  

1. SUW Bronikowo – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, za pomocą istniejących 

studni nr 1 i nr 2 (pracujących naprzemiennie) zlokalizowanych na działce o nr ewid. 123/4 w ilości: 

Qmax.sek = 0,00667 m3/s,  

Qśr.dob.= 576,0m3/d,  

Qdop.roczne = 210240,0m3/r 

2. SUW Brońsko - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, za pomocą istniejących 

studni nr 1, 2A i 3A zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 184/1 i 183/1 w ilości: 

Qmax.sek = 0,017222m3/s,  

Ośr.dob.= 1364m3/d,  

Qdop.roczne = 491000,00m3/r 

3. SUW Przysieka Polska – pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Przysiece Polskiej 

na działce o nr ewid. 404/7 oraz Starej Przysiece Drugiej na działce o nr ewid. 131/1 i 129/1 w 

ramach zasobów eksploatacyjnych dla ujęcia w ilości: 

Ujęcie trzeciorzędowe  

Qhmax = 22m3/h,  

Odśr = 440m3/d,  

Qmaxr=160600,00m3/r  

Ujęcie czwartorzędowe 

Qhmax=60m3/h,  

Odśr=660m3/d,  

Qmaxr=240900,00m3/r 

4. SUW Robaczyn – pobór wód podziemnych z istniejących 3 studni czwartorzędowych 

zlokalizowanych na działce o nr ewid. 253/1 i 255/2  w ilości: 
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Qmaxh=80,0m3/h,  

Qdśr=1100m3/d,  

Qrmax=401500m3/rok 

5. SUW Spławie – pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni nr 1A i 2, 

zlokalizowanych na działce nr ewid. 269/3, 269/5 w ilości: 

Qmax.sek=0,00514m3/s,  

Ośr.dob.=444m3/d,  

Qdop.roczne=162060,00m3/r 

6. SUW Śmigiel: 

Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych nr 1 i 2 zlokalizowanych na działce nr 

ewid. 124/5 w Nietążkowie (Podśmigiel) w ilości: 

Qdśr=1080m3/d,  

Qhmax=45m3/h,  

Qr=262980m3/r 

Pobór wód podziemnych z utworów zlokalizowanych na działce o nr ewid. 519/2 w Śmiglu w 

ilości: 

Ujęcie czwartorzędowe – studni nr 1a, 2c, 2d, 3b  

Qmax.sek=0,0111m3/s,  

Ośr.dob.=738m3/d,  

Qdop.roczne=369370,00m3/r,  

Qmaxh=40m3 

 

Ujęcie trzeciorzędowe – studni nr 4  

Qmax.sek=0,0055m3/s,  

Ośr.dob.=369m3/d,  

Qdop.roczne=134685,00m3/r,  

Qmaxh=20m3 

 

Spółka nie zakupuje hurtowo wody od innego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, Spółka dokonuje oczyszczenia ścieków w oczyszczalni 

ścieków w Koszanowie, ul. Przemysłowa 10, na dz. nr ewid. 157/1,  o wydajności: 

1. Dla pogody suchej w ilości: 

Qdśr= 2413 m3/d,  

Qhmax= 217 m3/h,  

Qrmax= 880745 m3/r 

2. Dla pogody mokrej w ilości: 

Qdśr= 3400 m3/d,  

Qhmax= 330 m3/h,  

Qrmax= 1241000 m3/r 

 

Spółka nie dokonuje pomocniczo hurtowego odprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

niebędących w posiadaniu Spółki.  
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Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług świadczy 

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie określonym 

regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Śmigla z dnia 

20 grudnia 2018 roku, Nr III/64/18 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie gminy Śmigiel. 

W zakresie usług świadczonych na rzecz taryfowych grup odbiorców usług znajdują się: 

1) ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami, w tym 

dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

2) montaż i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wodomierzy głównych w miejscu do tego 

przeznaczonym, 

3) okresowa kontrola parametrów wody dostarczanej do odbiorców usług w zakresie i z częstotliwością zgodną 

z obowiązującymi przepisami, 

4) utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń wodociągowych dostarczających wodę 

do instalacji należących do odbiorców usług, 

5) odbiór i oczyszczanie ścieków dostarczanych przez odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zgodnym 

z obowiązującymi przepisami i pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód, 

6) utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń kanalizacyjnych odbierających ścieki z 

nieruchomości należących do odbiorców usług kanalizacyjnych. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich 

odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.  

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia ciągłość dostaw odpowiedniej jakości wody oraz 

niezawodne odprowadzanie ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony 

środowiska, a także optymalizację kosztów. 

 

2. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na poprawę jakości 

usług 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostarcza wodę w ilości oczekiwanej przez odbiorców usług, 

a jakość wody produkowanej (pobieranej) przez Spółkę jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami 

europejskimi.  

Parametry jakościowe wody są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).  

W ramach standardów jakościowych obsługi odbiorców usług Gmina spełnia obligatoryjne wymagania 

dotyczące poziomu jakości świadczonych usług wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

w szczególności regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy 

Śmigiel.  
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Z wypełnianiem standardów obsługi odbiorców usług wiąże się konieczność prowadzenia przez Spółkę 

specjalistycznej dokumentacji i udzielania informacji. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostarcza nadto odbiorcom usług niezbędne informacje, 

w szczególności: 

1) informacje na temat praw przysługujących klientowi i obowiązków dostawcy wody / odbiorcy ścieków, 

warunków zawierania umów, sposobów załatwiana reklamacji i dochodzenia praw, sposobów rozliczeń, 

również informacje na temat kar, 

2) informacje finansowe - o wysokościach cen i opłat za wodę oraz ścieki wynikających z przyjętych taryf, 

3) informacje na temat procedur obowiązujących w Przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym (informacje 

o warunkach podłączenia do sieci wod.-kan., informacje o procedurach odczytu wodomierzy i fakturowania, 

wpłacania należności, zgłaszania i usuwania awarii, wstrzymywania dostarczania wody, rozwiązywania 

umów), 

4) informacje dotyczące strategii ogólnej, długofalowych planów rozwoju Przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego oraz lokalnego rozwoju ekonomicznego. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane na wniosek złożony przez odbiorcę usług 

do udzielania wszelkich informacji dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy; 

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej; 

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków; 

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych; 

5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 

 

Spółka w wyżej wskazanym zakresie udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub 

elektronicznych środków przekazu niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wpływu do 

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosku. W przypadku gdy wniosek o udzielenie informacji jest 

wyrażony w formie pisemnej, Spółka udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

dnia otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być 

jej udzielona w jednej z form wskazanych w zdaniu poprzednim. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania 

ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w zdaniach poprzednich, Przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne przed upływem tych terminów informuje o tym osobę, która złożyła prośbę o informację 

i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek przeprowadzania badania jakości wody 

zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w tym zakresie oraz posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi. 

 

Dodatkowo Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców 

usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty 
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z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. Ponadto Spółka ma również obowiązek niezwłocznie poinformować 

odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach 

w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy 

w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek 

zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację 

zastępczego punktu poboru wody. 

 

W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, Przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług, w sposób 

zwyczajowo przyjęty, w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie internetowej.  

 

Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać 

w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego 

adres lub w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

na stronie internetowej. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, 

przedstawić okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody 

umożliwiające jej rozpatrzenie. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć 

reklamację i udzielić pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia 

jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

 

Odbiorcy usług mają możliwość kontaktowania się telefonicznie na numer Przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego w godzinach pracy Spółki, tj. od poniedziałku do piątku od 7.00  do 15.00  pod numerem telefonu: 

655270430, 655180037. Po godzinach pracy Spółki, odbiorcy usług mają możliwość zgłoszenia awarii pod 

numerem telefonu: 797165838. 

 

Określone przez Spółkę taryfy zapewnią jakość świadczonych usług na najwyższym, możliwym poziomie 

przy zapewnieniu spełnienia wszelkich wymogów dotyczących jakości wody i poziomu oczyszczania ścieków, 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadanymi przez Przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne pozwoleniami.  

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfy na podstawie niezbędnych przychodów po 

dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. 

 

Wejście w życie projektowanych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków zagwarantuje Spółce uzyskanie niezbędnych rozumianych jako wartość przychodów w danym roku 

obrachunkowym, zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i ilości 

i zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno osiągnąć na 

pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ponadto, opracowane taryfy pozwalają Spółce zgodnie 

z obowiązującymi przepisami na osiągnięcie zysku.  

 

 



22 

 

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 u.z.z.w. Spółka określiła poszczególne taryfy na podstawie niezbędnych przychodów 

po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług.  

W myśl § 10 rozporządzenia taryfowego Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określiło alokację 

kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług odpowiednio dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Dla 

dokonania alokacji na taryfowe grupy odbiorców usług, uzasadnione koszty pośrednie, wspólne dla wszystkich 

rodzajów działalności gospodarczej z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podzieliło na poszczególne rodzaje prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług (§ 11 ust. 1 rozporządzenia 

taryfowego). 

Spółka pragnie podkreślić, iż zgodnie z dyspozycją § 11 ust. 2 rozporządzenia taryfowego – metody podziału 

kosztów, o których mowa powyżej nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania taryf. 

Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług dokonana została przez Przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań, w szczególności wzięto pod uwagę: 

1) wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, 

mierzoną kosztami jednostkowymi; 

2) dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów; 

3) strukturę i rodzaj planowanej taryfy; 

4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztów; 

5) wyposażenie w wodomierze; 

6) możliwość wyodrębniania kosztów dla ich właściwej alokacji. 

Na potrzeby alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług metody podziału kosztów uwzględniają, 

w szczególności określenie współczynników alokacji kosztów ustalonych: 

1) na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej ilości dostarczonej 

wody - w odniesieniu do kosztów, których wysokość dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług 

jest wprost proporcjonalna do wielkości świadczonych usług dla tych grup; 

2) w oparciu o ewidencję księgową kosztów, sporządzoną zgodnie z przepisami o rachunkowości – 

w odniesieniu do kosztów, których nie da się podzielić na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług 

w oparciu o wielkość świadczonych usług. 

Ceny i stawki opłat określone w taryfach są różnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków (art. 20 ust. 3 u.z.z.w.).  

Spółka dokonała modyfikacji struktury taryfowych grup odbiorów usług w taryfie dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę oraz taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków. W szczególności, dążąc do całkowitego 

opomiarowania aktualnych odbiorców usług, Spółka wyeliminowała grupy taryfowe, w których wyodrębnieni byli 
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odbiorcy usług rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia. Spółka odstąpiła również od wyodrębniania 

taryfowych grup odbiorców usług w odniesieniu do celu poboru wody, albowiem w chwili obecnej uiszcza opłatę za 

usługi wodne – za pobór wód (w części zmiennej) wyłącznie na jeden cel. 

Zasadnicze powody dla wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków to: 

1) potrzeba wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców usług, do których zakwalifikowani są wyłącznie 

odbiorcy usług z gospodarstw domowych z uwagi na uchwalanie przez radę gminy na podstawie art. 

24 ust. 6 u.z.z.w. - dopłaty do cen za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki wyłącznie dla takiej 

kategorii odbiorców usług, 

2) różne wysokości stawek opłat abonamentowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Wyodrębnienie taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zborowego odprowadzania ścieków dokonane zostało przez Spółkę w oparciu o następujące kryteria:  

1) zakres świadczonych usług na rzecz poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług tzn., 

pojedyncza usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę albo usługa zbiorowego odprowadzania ścieków 

czy też usługa jednoczesna tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków; 

2) różne podstawy rozliczenia, tzn., wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe czy wodomierz 

zainstalowany przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy). 

 

Wyodrębnienie taryfowych grup odbiorców usług w oparciu o zróżnicowaną wysokość stawki opłaty 

abonamentowej wynika z tego, iż w myśl art. 2 pkt 13 u.z.z.w., przez taryfową grupę odbiorców rozumieć należy 

odbiorców usług wyodrębnionych na podstawie m.in. warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Podstawą zróżnicowania 

stawki opłaty abonamentowej są zatem różne koszty gotowości do świadczenia usług, odczytów wodomierzy lub 

urządzeń pomiarowych oraz rozliczenia należności za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki. 

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stosuje opłaty abonamentowe, które obejmują m.in. koszty 

ponoszone niezależnie od tego, czy odbiorcy usług korzystają z usług świadczonych przez Spółkę. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności 

zobowiązane jest bowiem do zachowania ciągłości świadczonych usług, a co za tym idzie, do stałej gotowości. 

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w postaci konkretnych ponoszonych kosztów. Wdrożenie projektowanej taryfy 

gwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i bardziej 

sprawiedliwy rozkład tych kosztów. 

Wskutek wyżej wskazanych zmian i kształtu aktualnej struktury taryfowych grup odbiorców usług, Spółka 

zwraca uwagę, iż układ oraz oznaczenia grup taryfowych zaprezentowany w tabelach A-H nie odpowiadają 

każdorazowo nomenklaturze stosowanej w dotychczas obowiązujących taryfach. 
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Spółka poniżej prezentuje strukturę opłat abonamentowych dla poszczególnych taryfowych grupach 

odbiorców usług dla okresu 1-12 miesiąc obowiązywania nowych taryf, 13-24 miesiąc obowiązywania nowych taryf 

oraz 25-36 miesiąc obowiązywania nowych taryf. Zaprezentowane tabele w zakresie wody prezentują sposób 

wyliczenia stawek opłaty abonamentowej w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług: 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 

 

2) zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

 

Spółka wyjaśnia, iż w kolejnym punkcie uzasadnienia pn. „Zmiana warunków ekonomicznym w czasie 

obowiązywania taryf” zaprezentowała koszty w ujęciu rodzajowym, które uwzględniła przy kalkulacji stawki opłaty 

abonamentowej w zakresie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryfy dla zbiorowego odprowadzania 

ścieków.  

Określona przez Spółkę taryfa zapewnią jakość świadczonych usług na najwyższym, możliwym poziomie 

mając na uwadze spełnienie wszelkich wymogów dotyczących jakości wody zgodnie z przepisami prawa 

i pozwoleniami, ochronę interesów odbiorców usług, a także optymalizację kosztów. 
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W1 1,23        3,01        4,92        9,16        W1 1,21        3,01        4,94        9,16        W1 1,19        3,02        4,96        9,17        

W2 1,23        1,51        2,46        5,20        W2 1,21        1,51        2,47        5,19        W2 1,19        1,51        2,48        5,18        

W3 -          3,01        4,92        7,93        W3 -          3,01        4,94        7,95        W3 -          3,02        4,96        7,98        

W4 -          1,51        2,46        3,97        W4 -          1,51        2,47        3,98        W4 -          1,51        2,48        3,99        

W5 1,23        3,01        4,92        9,16        W5 1,21        3,01        4,94        9,16        W5 1,19        3,02        4,96        9,17        

W6 1,23        1,51        2,46        5,20        W6 1,21        1,51        2,47        5,19        W6 1,19        1,51        2,48        5,18        

W7 1,23        -          4,92        6,15        W7 1,21        -          4,94        6,15        W7 1,19        -          4,96        6,15        

Struktura opłat abonamentowych w okresie od 1 

do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

wodociągowej

Struktura opłat abonamentowych w okresie od 13 

do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

wodociągowej

Struktura opłat abonamentowych w okresie od 25 

do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

wodociągowej
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K1 2,34        3,01        4,92        10,27      K1 2,32        3,01        4,94        10,27      K1 2,29        3,02        4,96        10,27      

K2 2,34        1,51        2,46        6,31        K2 2,32        1,51        2,47        6,30        K2 2,29        1,51        2,48        6,28        

K3 -          1,51        2,46        3,97        K3 -          1,51        2,47        3,98        K3 -          1,51        2,48        3,99        

K4 2,34        1,51        2,46        6,31        K4 2,32        1,51        2,47        6,30        K4 2,29        1,51        2,48        6,28        

Struktura opłat abonamentowych w okresie od 1 

do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

kanalizacyjnej

Struktura opłat abonamentowych w okresie od 13 

do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

kanalizacyjnej

Struktura opłat abonamentowych w okresie od 25 

do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

kanalizacyjnej
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Spółka niniejszym pragnie wyjaśnić również zasady zaprezentowania danych w tabelach A-H.  

Odnosząc się do tabel C, D i E - celem wyjaśnienia zwracając uwagę na kolejność tabel kalkulacyjnych 

stanowiących załączniki do uzasadnienia wniosku taryfowego (art. 24b ust. 6 pkt 4 u.z.z.w.) naturalnym jest 

zaprezentowanie w tabeli C całokształtu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

w rozbiciu na wodę i ścieki oraz poszczególne pozycje rodzajowe, a następnie zalokowanie tych wartości 

(przypisanie ich) w tabeli D do poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług. Tyle tylko, że zastosowanie tego 

na pozór oczywistego rozwiązania uniemożliwiają wskazane w tabeli D (której nie wolno przedsiębiorstwu 

wodociągowo-kanalizacyjnemu modyfikować) współczynniki alokacji niezbędnych przychodów zaczerpnięte z 

tabeli E. Są nimi odpowiednio dla taryfy wodociągowej: ilość sprzedanej wody w m3 albo (dla opłat za korzystanie 

ze środowiska oraz opłat za usługi wodne) przewidywane opłaty w tym zakresie w zł., zaś dla taryfy kanalizacyjnej: 

ilość dostarczonych (przez odbiorców usług) ścieków w m3 albo (dla opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat 

za usługi wodne) przewidywane opłaty w tym zakresie w zł. Upraszczając, wszelkie wartości niezbędnych 

przychodów alokowane do taryfowych grup odbiorców usług w tabeli D winny być alokowane wyłącznie 

z zastosowaniem współczynników charakterystycznych i stosowanych do kalkulacji ceny za wodę albo za ścieki.  

Zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia taryfowego: cena za dostarczoną wodę to wielkość wyrażona 

w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-

kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody, zaś cena za odprowadzone ścieki to wielkość wyrażona 

w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-

kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków, w tym ścieków komunalnych lub ścieków przemysłowych. 

Do cen tych dolicza się podatek VAT.  

Tymczasem, taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i taryfa dla zbiorowego odprowadzania 

ścieków może zawierać nie tylko ceny, ale także stawki opłat, przede wszystkim stawkę opłaty abonamentowej, 

która (zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 6 rozporządzenia taryfowego) stanowi wielkość wyrażoną w jednostkach 

pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy i którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić 

przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń 

wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia 

pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków. Również 

do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT.  

Jak łatwo zauważyć, współczynniki alokacji z tabeli E, które należy zastosować przypisując w tabeli 

D niezbędne przychody konkretnym taryfowym grupom odbiorców, a odnoszące się do takich kryteriów jak „m3” 

albo „zł” nie mogą stanowić współczynnika alokacji tych niezbędnych przychodów, które stanowią podstawę 

kalkulacji stawki opłaty abonamentowej, bowiem ta, jak wynika z przytoczonej definicji legalnej jest wymierzana „na 

odbiorcę”. A takiego współczynnika alokacji w tabeli E nie odnajdziemy. Oznacza to, iż łączne wartości niezbędnych 

przychodów z tabeli C i D będą tożsame tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

przygotuje taryfę jednoczłonową, czyli zawierającą wyłącznie cenę odniesioną do 1 m3 dostarczanej wody lub 1 m3 

odprowadzanych ścieków, bez stawki opłaty abonamentowej (§ 14 pkt 2 lit „a” Rozporządzenia taryfowego). Jeżeli 

natomiast Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przewiduje w taryfie zastosowanie stawki opłaty 

abonamentowej, w tabeli C zaprezentuje całokształt niezbędnych przychodów (tych stanowiących podstawę 

kalkulacji zarówno cen jak i stawek opłat abonamentowych), natomiast w tabeli D zaprezentuje alokację na 

poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług tylko tych niezbędnych przychodów, które stanowią podstawę 

kalkulacji cen. I wówczas łączna wartość niezbędnych przychodów w tabeli C nie będzie równa łącznej wartości 

niezbędnych przychodów z tabeli D.  
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Analogicznie o relacji między danymi prezentowanymi w tabeli C i D wypowiada się M. Hawro 

(Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków CH Beck 2019 r.) zauważając, iż w tabeli C zostały ustalone 

niezbędne przychody związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. 

Kolejnym krokiem będzie ustalenie tej części niezbędnych przychodów, które zostaną rozliczone na m3. Koszty, 

które posłużą do wyliczenia cen należy wpisać do tabeli D „Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obwiązywania nowych taryf. 

I dalej: suma wartości kosztów przedstawionych w Tabelach C i D (dla wody lub dla ścieków) będzie identyczna 

wyłącznie w przypadku, gdy nie stosujemy opłat abonamentowych dla danego rodzaju usług. Przy zastosowaniu 

jednak opłat abonamentowych należy pamiętać, że w tabeli C ujmiemy pełne koszty zaopatrzenia w wodę czy 

odprowadzania ścieków, natomiast w tabeli D tylko tę ich część, która zostanie przypisana do ceny za 1 m³, bez 

kosztów uwzględnionych w opłacie abonamentowej. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne celem zaprezentowania kosztów przyjętych do opłaty 

abonamentowej (w ujęciu rodzajowym jak w tabeli D), w załączeniu przedkłada tabelę pomocniczą odpowiadającą 

układowi tabeli D stanowiącej załącznik do wniosku taryfowego. 

 

4. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf 

Rozważania w przedmiocie zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf (wpływających 

na wysokość cen i stawek opłat) rozpocząć należy od uzasadnienia wielkości sprzedaży przyjętej przez Spółkę 

w kolejnych latach obowiązywania nowych taryf. W  okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie 

nowych taryf jak również w okresie obowiązywania nowych taryf, sprzedaż oraz liczba odbiorców usług 

przedstawiają się jak w tabeli zaprezentowanej poniżej: 

 

1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

 

2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: 

 

w okresie od 

1-12 miesiąca

w okresie od 

13-24 

miesiąca

w okresie od 

25-36 

miesiąca

w okresie od 

1-12 miesiąca

w okresie od 

13-24 

miesiąca

w okresie od 

25-36 

miesiąca

W1 1 121               1 161               1 201               1 241               330 607          343 831          357 055          370 279          

W2 3 200               3 233               3 266               3 299               472 008          490 888          509 768          528 648          

W3 14                    16                    18                    20                    742                  771                  801                  831                  

W4 338                  355                  372                  389                  49 409            51 385            53 361            55 338            

W5 35                    38                    41                    44                    63 645            66 190            68 736            71 282            

W6 25                    32                    39                    46                    53 036            55 157            57 278            59 400            

W7 1                      1                      1                      1                      -                   3 168               3 168               3 168               

Razem 4 734               4 836               4 938               5 040               969 447          1 011 390       1 050 167       1 088 946       

Planowana liczba odbiorców Planowana sprzedaż
Taryfowa 

grupa 

odbiorców

Aktualna 

liczba 

odbiorców

Sprzedaż w 

okresie 1-12 

miesiąca 

poprzedzajęcg

o

w okresie od 

1-12 miesiąca

w okresie od 

13-24 miesiąca

w okresie od 

25-36 miesiąca

w okresie od 

1-12 miesiąca

w okresie od 

13-24 miesiąca

w okresie od 

25-36 miesiąca

K1 61                      66                      69                      73                      28 836               35 128               29 789               31 456               

K2 3 200                 3 233                 3 258                 3 285                 324 851            371 109            362 749            367 501            

K3 338                    355                    366                    379                    46 489               52 848               45 488               48 546               

K4 25                      32                      36                      41                      51 730               60 254               51 124               53 147               

Razem 3 624                 3 686                 3 729                 3 778                 451 906            519 339            489 150            500 650            

Taryfowa 

grupa 

odbiorców

Aktualna liczba 

odbiorców

Planowana liczba odbiorców
Sprzedaż w 

okresie 1-12 

miesiąca 

poprzedzajęcgo

Planowana sprzedaż
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Spółka przyjęła, iż biorąc pod uwagę generalną tendencję zwyżkową, wielkość sprzedaży ulegnie zmiano 

zarówno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków w odniesieniu do 

sprzedaży w okresie ostatnich 12 miesięcy okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf. 

Dostrzegalna zmienność wielkości sprzedaży w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wynika zasadniczo 

z ostrożnego jej planowania (zważywszy na sytuację gospodarczą spowodowaną pandemią i niepewność co do 

funkcjonowania różnych przedsiębiorstw na terenie gminy Śmigiel), a także dążenie Spółki do stabilnego, 

stopniowego wzrostu cen i stawek opłat, który w kolejnych latać ma mieć charakter nieznaczny. 

 

Powyższe założenia wynikają nadto z faktu, że w ostatnich latach okresy letnie są coraz bardziej opalne, 

a co za tym idzie dochodzi do wzrostu sprzedawanej wody oraz ścieków. Różnica pomiędzy ilością sprzedanej 

wody a odprowadzonych ścieków wynika z tego, iż odbiorcy usług zużywają wodę do podlewania przydomowych 

ogródków. Dodatkowo dysproporcja w tym elemencie wynika z faktu, iż na terenie Gminy Śmigiel znaczna część 

z odbiorców usług korzystających w usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, posiada zbiorniki bezodpływowe 

(tzw. szamba).  

 

Utrzymanie długookresowej stabilności finansowej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

w zakresie działalności dotyczącej zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków stanowi gwarancję 

świadczenia usług na poziomie satysfakcjonującym odbiorców usług oraz realizacji wszystkich warunków, które 

Spółka jest zobowiązana spełnić z racji obowiązku przestrzegania przepisów prawa. Stabilność finansowa pozwala 

bezpiecznie realizować przedsięwzięcia inwestycyjne oraz pozwala podejmować realizację pozostałych celów 

strategicznych. 

 

Opracowane taryfy pozwolą Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na osiągnięcie przychodów 

na poziomie niezbędnym do zapewnienia utrzymania zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, 

a także pozwolą zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i procesu odprowadzania oraz oczyszczania 

ścieków. 

 

W tym miejscu wyraźnie zaznaczyć należy, iż Spółka przy opracowaniu przedłożonych taryf 

wprowadziła metody alokacji kosztów, skutkujące jeszcze dalej idącą realizacją dyspozycji § 3 

rozporządzenia taryfowego.  

 

Spółka opracowała taryfy zapewniające respektowanie zasady eliminowania subsydiowania skrośnego, 

o którym mowa w § 2 pkt 7 rozporządzenia taryfowego poprzez należytą alokację kosztów pomiędzy działalnością 

w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków. W efekcie, przedłożona taryfa nie doprowadza do 

pokrywania kosztów dotyczący działalności wodociągowej przychodami pochodzącymi z działalności 

kanalizacyjnej oraz odwrotnie.  

 

Spółka chroni jednak odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, dlatego też 

z uwagi na ukształtowanie kosztów prowadzonej działalności, w kolejnych 12-miesięcznych okresach 

obowiązywania taryf, zaplanowała niezbędne przychody w sposób, który powoduje stopniowe podwyższenie 

poziomu cen. 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia taryfowego, niezbędne przychodowy ustala się na podstawie kosztów 

poniesionych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy, z uwzględnieniem 
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planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na ich poziom w latach obowiązywania taryf oraz 

ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie 

nowej taryfy, z uwzględnieniem zmian wynikających z planu w latach obowiązywania nowej taryfy.  

 

Pod pojęciem okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf, w myśl § 2 pkt 5 

rozporządzenia taryfowego, rozumieć należy 36 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej 

niż o 120 dni dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie taryfy.  

 

Z uwagi na to, iż dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf w przypadku Spółki przypadł na dzień      

26 lutego 2021 r., Spółka przyjęła okres obrachunkowych obejmujący okres od 1 listopada 2017 do 31 

października 2020 r. 

 

Zważyć należy jednak, iż zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego - koszty, o których mowa w § 7 

ust. 1 tego rozporządzenia, planuje się w przeliczeniu na okres 12 miesięcy. Dlatego też, w oparciu o przywołane 

podstawy prawne, Spółka zaplanowała koszty służące do ustalenia wartości niezbędnych przychodów 

w przeliczeniu na okres 12 miesięcy tj. co do zasady w oparciu o wartości bazowe ostatniego 12-miesięcznego 

okresu składającego się na okres obrachunkowych poprzedzający wprowadzenie nowych taryf tj. od dnia 

1 listopada 2019 do dnia 31 października 2020r. 

 

Koszty z wyżej wskazanego okresu stanowią co do zasady punkt wyjścia do ustalenia planowanych kosztów 

w okresie obowiązywania nowych taryf, który Spółka przyjęła na okres od 20 czerwca 2021 do 19 czerwca 2024 r. 

 

Spółka pragnie zauważyć, iż przyjęcie ostatnich 12 miesięcy jako bazy kosztowej jest tym bardziej 

uzasadnione, ponieważ stanowi odzwierciedlenie rzeczywiście poniesionych kosztów przez Spółkę w okresie 

najbardziej zbliżonym gospodarczo oraz ekonomiczne do okresu obowiązywania nowych taryf.  

 

Koszty ustalono również przy założeniu wyodrębnienia poza koszty taryfowe - kosztów pozostałych 

działalności wskazanych w pkt 1 projektu taryf pn. „Rodzaje prowadzonej działalności”. Wskazane obszary 

działalności nie stanowią bowiem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 

odprowadzania ścieków, a tym samym koszty z nimi związane nie mogą znaleźć się w kalkulacji taryfowych cen 

i stawek opłat. 

 

Niezbędne przychody Spółka ustaliła zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia taryfowego tj., jako sumę 

składników: 

1) iloczynu sumy kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników i średniorocznego wskaźnika 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonego w ustawie budżetowej lub Wieloletnim Planie 

Finansowym Państwa; 

2) iloczynu sumy kosztów materiałów, usług transportowych i średniorocznego wskaźnika cen produkcji 

sprzedanej przemysłu; 

3) pozostałych kosztów eksploatacji i utrzymania według planowanych lub obowiązujących stawek na lata 

obowiązywania taryfy; 
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Mając na względzie powyższe, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie Wytycznych 

Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą 

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.) przyjęła następujące 

wskaźniki makroekonomiczne. 

 

 

Z uwagi jednak na to, że poszczególne 12-miesięczne okresy obowiązywania taryf przypadać będą na 

przełomie kolejnych lat kalendarzowych, Spółka przyjęła następujące wskaźniki makroekonomiczne w czasie 

obowiązywania nowych taryf, adekwatne do liczby miesięcy z poszczególnych lat przypadających na dany 12-

miesięczny okres obowiązywania cen i stawek opłat. 

 

 

Spółka poniżej prezentuje zmianę warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania nowych 

taryf odpowiednio w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 

(osobno dla każdej z działalności).  

 

Celem wyjaśnienia Spółka w poniższych tabelach wskazała łączne koszty związane odpowiednio ze 

zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Przedmiotowe dane są spójne 

z danymi z tabeli C, natomiast są w ujęciu analitycznym dla poszczególnych rodzajów kosztów – analogicznie jak 

w przypadku tabeli D. Spółka informuje dodatkowo, że w dalszych tabelach zaprezentowała koszty, który zostały 

uwzględnione w stawce opłaty abonamentowej. Zasady wzrostu kosztów są tożsame w tabelach, o których mowa 

w zdaniach powyżej. Jednocześnie Spółka pragnie wskazać, że dane dot. kosztów uwzględnionych w cenie m3 

dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków zostały zaprezentowane w tabeli D (stanowiącej załącznik 

do wniosku). Wyjaśniająco Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wskazuje, iż różnica pomiędzy tabelami 

o których mowa powyżej (koszty całość minus koszty ujęte do stawki opłaty abonamentowej) jest spójna z tabelą 

D.  

 

Mając powyższe na uwadze, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poniżej prezentuje całość 

kosztów. 

 

Wyszczególnienie J.m. 2021 2022 2023 2024

średnioroczny wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych
% 1,80% 2,20% 2,40% 2,50%

średnioroczny wskaźnik cen produkcji 

sprzedanej przemysłu
% 1,50% 1,90% 2,10% 2,20%W

yt
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F

Wyszczególnienie J.m.

Okres od 1 do 12 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

Okres od 13 do 24 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

Okres od 25 do 36 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych
% 1,99% 2,29% 2,45%

wskaźnik produkcji sprzedanej 

przemysłu  
% 1,69% 1,99% 2,15%
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I. W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

 

 

 

Całkowite koszty zaopatrzenia w wodę w 1 roku obowiązywania nowych taryf wyniosą łącznie 

3 589 218,36 zł, tj. wzrosną o 3,5% względem okresu bazowego (listopad 2019 – październik 2020). 

 

Spółka celem wyjaśnienia wzrostu poszczególnych pozycji w inny sposób, aniżeli poprzez zastosowanie 

wskaźników makroekonomicznych w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf, wskazuje co 

następuje: 

 

1) amortyzacja – wzrost kosztów o 450 232,98 zł. Wartość amortyzacji została wyliczona przy 

uwzględnieniu wartości wynikających z planu amortyzacji istniejących środków trwałych (336 414,86 

zł) oraz wzrostu amortyzacji od nowych środków trwałych, które zostaną wytworzone w wyniku 

realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych o wartości 50 469,71 zł.  

 

2) wynagrodzenia z narzutami – wzrost kosztów o 189 915,97 zł. Wzrost wynagrodzeń wynika przede 

wszystkim z planowanego wzrostu (o 2 etaty) zatrudnienia. Konsekwencją zwiększenia kosztów 

wynagrodzeń jest także wzrost obowiązkowych narzutów na wynagrodzenia (ubezpieczenie 

społeczne i pakiet medyczny).  

 

3) energia – wzrost kosztów o 44 248,80 zł wynika z zasadniczo kalkulacji dodatkowej opłaty mocowej; 

Wyszczególnienie

W okresie 

01-11-2017 

31-10-2018

W okresie 

01-11-2018 

31-10-2019

W okresie 

01-11-2019 

31-10-2020

1 rok 

obowiązywania 

nowej taryfy

% zmiany

[5]/[4]

Odchylenie

[5]-[4]

1 2 3 4 5 6 7

1) koszty eksploatacji 3 133 059,12      3 499 570,62      3 468 225,23      3 589 218,36      103,5% 120 993,13         

a) koszty bezpośrednie 2 739 893,91      3 060 839,76      2 634 589,46      2 938 226,41      111,5% 303 636,95         

 - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 550 414,92         430 339,92         399 763,27         450 232,98         112,6% 50 469,71           

 - wynagrodzenia z narzutami, z tego: 874 604,30         1 012 037,07      980 514,23         1 170 430,20      119,4% 189 915,97         

   * bezosobowy fundusz płac 53 220,00           49 400,00           21 000,00           21 417,12           102,0% 417,12                 

   * koszty BHP 10 403,60           13 214,85           33 010,56           33 666,25           102,0% 655,69                 

   * odpisy na ZFŚS 16 994,33           16 711,94           23 622,44           24 091,65           102,0% 469,21                 

   * pakiet medyczny 11 826,02           12 146,02           15 027,97           16 890,47           112,4% 1 862,50             

   * posiłki profilaktyczne 4 304,35             4 961,27             -                       4 000,00             0,0% 4 000,00             

   * PPK lub PPE -                       -                       -                       3 600,00             0,0% 3 600,00             

   * szkolenia -                       21 950,00           -                       20 000,00           0,0% 20 000,00           

   * ubezpieczenia społeczne 131 170,98         152 753,19         145 665,49         169 834,84         116,6% 24 169,36           

   * wynagrodzenia 646 685,02         740 899,81         742 187,76         876 929,85         118,2% 134 742,09         

   - materiały 375 449,16         614 803,95         226 052,52         229 864,44         101,7% 3 811,93             

   - energia 414 800,74         365 759,12         492 402,81         536 651,61         109,0% 44 248,80           

   - opłaty za usługi wodne 69 017,00           150 165,00         96 325,00           98 251,50           102,0% 1 926,50             

 - usługi obce, z tego: 325 734,15         430 890,30         408 733,38         416 451,54         101,9% 7 718,16             

   * dzierżawa sieci 32 870,04           32 870,04           18 835,19           18 835,19           100,0% -                       

   * pozostałe usługi obce 238 661,16         323 354,94         350 005,50         356 957,67         102,0% 6 952,16             

   * usługi remontowe 38 290,99           68 942,65           31 094,19           31 711,81           102,0% 617,62                 

   * usługi transportowo * sprzętowe 15 911,96           5 722,67             8 798,50             8 946,87             101,7% 148,37                 

 - pozostałe koszty, z tego: 129 873,65         56 844,40           30 798,26           36 344,15           118,0% 5 545,89             

   * delegacje krajowe 9 943,08             4 407,57             645,53                 5 658,35             876,5% 5 012,82             

   * opłata za umieszczenie urzadzeń 16 490,51           16 701,60           11 721,16           11 953,98           102,0% 232,82                 

   * opłaty za grunty 3 315,75             3 315,75             3 315,75             3 315,75             100,0% -                       

   * opłaty za korzystanie ze środowiska 71 209,00           1 635,00             -                       -                       0,0% -                       

   * podatek od środków transportu -                       2 035,00             -                       -                       0,0% -                       

   * pozostałe koszty 10 474,05           10 745,95           10 865,94           11 081,77           102,0% 215,83                 

   * pozostałe opłaty i podatki 4 413,85             4 857,96             3 071,30             3 132,31             102,0% 61,01                   

   * ryczałty 14 027,42           13 145,58           1 178,58             1 201,99             102,0% 23,41                   

b) koszty pośrednie 393 165,21         438 730,86         833 635,77         650 991,95         78,1% 182 643,82-         

   - koszty zarządu 393 165,21         438 730,86         833 635,77         650 991,95         78,1% 182 643,82-         
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4) opłata za usługi wodne – wzrost kosztów o 1 926,50 zł. Wartość opłat została wyliczona przy 

uwzględnieniu planowanej ilości wydobywanej wody oraz aktualnych stawek opłat. Dodatkowo 

uwzględniono zmianę wartości opłaty za usługi wodne w części stałej, która nastąpi 1 stycznia 2022r.; 

 

5) pozostałe koszty – wzrost kosztów o 5 545,89 zł związany jest głównie z zaplanowaniem kosztów 

delegacji. Założono, że znowu możliwe będą wyjazdy służbowe związane z podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych poprzez udział w kursach i szkoleniach. 

 

6) koszty pośrednie spadają w stosunku do okresu bazowego o 182 643,82 zł i wyniosą 650 991,95 zł. 

Szczegółowy sposób alokacji kosztów pośrednich zaprezentowany zostały w dalszej części 

uzasadnienia. 

 

 

2 rok obowiązywania taryf: 

 

Całkowite koszty zaopatrzenia w wodę w 2 roku obowiązywania nowych taryf wyniosą łącznie 

3 796 159,97 zł, tj. wzrosną o 5,8% względem 1 roku obowiązywania nowych taryf. 

Wyszczególnienie

1 rok 

obowiązywania 

nowej taryfy

2 rok 

obowiązywania 

nowej taryfy

% zmiany

[3]/[2]

Odchylenie

[3]-[2]

1 2 3 4 5

1) koszty eksploatacji 3 589 218,36   3 796 159,97      105,8% 206 941,61         

a) koszty bezpośrednie 2 938 226,41   3 131 212,76      106,6% 192 986,34         

 - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 450 232,98      548 800,96         121,9% 98 567,99           

 - wynagrodzenia z narzutami, z tego: 1 170 430,20   1 198 400,59      102,4% 27 970,40           

   * bezosobowy fundusz płac 21 417,12        21 908,25           102,3% 491,13                 

   * koszty BHP 33 666,25        34 442,29           102,3% 776,03                 

   * odpisy na ZFŚS 24 091,65        24 669,39           102,4% 577,74                 

   * pakiet medyczny 16 890,47        17 293,02           102,4% 402,55                 

   * posiłki profilaktyczne 4 000,00           4 091,73             102,3% 91,73                   

   * PPK lub PPE 3 600,00           3 682,55             102,3% 82,55                   

   * szkolenia 20 000,00        20 458,63           102,3% 458,63                 

   * ubezpieczenia społeczne 169 834,84      173 906,34         102,4% 4 071,50             

   * wynagrodzenia 876 929,85      897 948,39         102,4% 21 018,54           

   - materiały 229 864,44      234 491,03         102,0% 4 626,59             

   - energia 536 651,61      586 523,45         109,3% 49 871,84           

   - opłaty za usługi wodne 98 251,50        100 216,53         102,0% 1 965,03             

 - usługi obce, z tego: 416 451,54      425 670,77         102,2% 9 219,23             

   * dzierżawa sieci 18 835,19        18 835,19           100,0% -                       

   * pozostałe usługi obce 356 957,67      365 271,37         102,3% 8 313,71             

   * usługi remontowe 31 711,81        32 439,01           102,3% 727,20                 

   * usługi transportowo * sprzętowe 8 946,87           9 125,19             102,0% 178,32                 

 - pozostałe koszty, z tego: 36 344,15        37 109,41           102,1% 765,26                 

   * delegacje krajowe 5 658,35           5 788,11             102,3% 129,75                 

   * opłata za umieszczenie urzadzeń 11 953,98        12 228,10           102,3% 274,12                 

   * opłaty za grunty 3 315,75           3 315,75             100,0% -                       

   * pozostałe koszty 11 081,77        11 343,77           102,4% 262,00                 

   * pozostałe opłaty i podatki 3 132,31           3 204,13             102,3% 71,83                   

   * ryczałty 1 201,99           1 229,55             102,3% 27,56                   

b) koszty pośrednie 650 991,95      664 947,21         102,1% 13 955,27           

   - koszty zarządu 650 991,95      664 947,21         102,1% 13 955,27           
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Spółka celem wyjaśnienia wzrostu poszczególnych pozycji w inny sposób, aniżeli poprzez zastosowanie 

wskaźników makroekonomicznych w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf, wskazuje co 

następuje: 

 

1) amortyzacja – wzrost kosztów o 98 567,99 zł. Wartość amortyzacji została wyliczona przy 

uwzględnieniu wartości wynikających z planu amortyzacji istniejących środków trwałych oraz wzrostu 

amortyzacji od nowych środków trwałych, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych o wartości 

98 550 zł.  

 

2) energia – koszty energii rosną o 49 871,84 zł, co wynika ze wzrostu zużycia energii oraz założonego 

wzrostu cen.  

 

3) opłata za usługi wodne – spadek kosztów o 1 965,03 zł. Wartość opłat została wyliczona przy 

uwzględnieniu planowanej ilości wydobywanej wody oraz aktualnych stawek opłat. Dodatkowo 

uwzględniono zmianę wartości opłaty za usługi wodne w części stałej, która nastąpi 1 stycznia 2022r.; 

 

3 rok obowiązywania taryf: 

 

Wyszczególnienie

2 rok 

obowiązywania 

nowej taryfy

3 rok 

obowiązywania 

nowej taryfy

% zmiany

[3]/[2]

Odchylenie

[3]-[2]

1 2 3 4 5

1) koszty eksploatacji 5 297 660,84      5 437 307,62      102,6% 139 646,78         

a) koszty bezpośrednie 4 402 547,61      4 535 616,31      103,0% 133 068,70         

 - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 1 245 338,85      1 270 074,30      102,0% 24 735,45           

 - wynagrodzenia z narzutami, z tego: 1 175 724,00      1 203 595,04      102,4% 27 871,04           

   * koszty BHP 32 479,98           33 272,48           102,4% 792,51                 

   * odpisy na ZFŚS 20 878,57           21 369,19           102,4% 490,62                 

   * pakiet medyczny 12 352,66           12 642,72           102,4% 290,06                 

   * posiłki profilaktyczne 1 534,40             1 571,99             102,5% 37,60                   

   * PPK lub PPE 1 534,40             1 571,99             102,5% 37,60                   

   * szkolenia 2 642,55             2 707,30             102,5% 64,75                   

   * ubezpieczenia społeczne 178 909,00         183 146,07         102,4% 4 237,07             

   * wynagrodzenia 925 392,45         947 313,29         102,4% 21 920,84           

   - materiały 393 720,43         402 147,37         102,1% 8 426,93             

   - energia 655 983,37         717 975,28         109,5% 61 991,91           

   - opłaty za usługi wodne 31 417,30           32 187,09           102,5% 769,79                 

 - usługi obce, z tego: 874 394,76         883 080,88         101,0% 8 686,11             

   * dzierżawa sieci 512 879,45         512 879,45         100,0% -                       

   * pozostałe usługi obce 250 651,76         256 687,13         102,4% 6 035,36             

   * usługi remontowe 89 010,09           91 191,04           102,5% 2 180,95             

   * usługi transportowo * sprzętowe 21 853,46           22 323,27           102,2% 469,80                 

 - pozostałe koszty, z tego: 25 968,90           26 556,36           102,3% 587,46                 

   * delegacje krajowe 1 260,90             1 291,80             102,5% 30,89                   

   * opłata za umieszczenie urzadzeń 5 084,88             5 209,48             102,5% 124,59                 

   * opłaty za grunty 1 726,84             1 726,84             100,0% -                       

   * pozostałe koszty 11 938,06           12 224,04           102,4% 285,98                 

   * pozostałe opłaty i podatki 4 862,39             4 981,53             102,5% 119,14                 

   * ryczałty 1 095,82             1 122,67             102,5% 26,85                   

b) koszty pośrednie 895 113,23         901 691,31         100,7% 6 578,08             

   - koszty zarządu 895 113,23         901 691,31         100,7% 6 578,08             
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Całkowite koszty zaopatrzenia w wodę w 3 roku obowiązywania nowych taryf wyniosą łącznie 

3 957 969,56 zł, tj. wzrosną o 4,3% względem 2 roku obowiązywania nowych taryf. 

Spółka celem wyjaśnienia wzrostu poszczególnych pozycji w inny sposób, aniżeli poprzez zastosowanie 

wskaźników makroekonomicznych w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf, wskazuje co 

następuje: 

 

1) amortyzacja – wzrost kosztów o 53 230,55 zł. Wartość amortyzacji została wyliczona przy 

uwzględnieniu wartości wynikających z planu amortyzacji istniejących środków trwałych oraz wzrostu 

amortyzacji od nowych środków trwałych, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych o wartości 

53 216,00 zł.  

 

2) energia – koszty energii rosną o 55 427,78 zł, co wynika ze wzrostu zużycia energii oraz założonego 

wzrostu cen.  

 

3) opłata za usługi wodne – wzrost kosztów o 2 004,33 zł. Wartość opłat została wyliczona przy 

uwzględnieniu planowanej ilości wydobywanej wody oraz aktualnych stawek opłat. Dodatkowo 

uwzględniono zmianę wartości opłaty za usługi wodne w części stałej, która nastąpi 1 stycznia 2022r.; 

 

 

 



II. W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

 

Całkowite koszty odprowadzania ścieków w 1 roku obowiązywania nowych taryf wyniosą łącznie 

5 156 307,55 zł, tj. wzrosną o 30,6% względem okresu bazowego (listopad 2019 – październik 2020). 

 

Powyższe, co zauważono już wcześniej, jest skutkiem prawidłowo ustalonych, nowych metod alokacji 

kosztów (eliminujących subsydiowanie skrośne) pomiędzy działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Opracowana, nowa taryfa nie będzie powodować pokrywania 

kosztów działalności zbiorowego odprowadzania ścieków, przychodami z działalności zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę. Dlatego też zauważalny jest wzrost kosztów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (już 

w pierwszym roku obowiązywania nowych taryf), które jak się wydaje, w dotychczasowej taryfie nie były 

zaplanowane w sposób prawidłowy. 

 

Zważyć należy również, iż ocena przez organ wzrostu cen za ścieki winna uwzględniać to, iż w przypadku 

dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, Spółka w kalkulacji cen i stawek opłat nie ujmowała 

całkowitej wartości amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych ze środków zewnętrznych. W przypadku 

nowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka uwzględniła w całości amortyzację w powyższym 

zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

Wyszczególnienie

W okresie 

01-11-2017 

31-10-2018

W okresie 

01-11-2018 

31-10-2019

W okresie 

01-11-2019 

31-10-2020

1 rok 

obowiązywania 

nowej taryfy

% zmiany

[5]/[4]

Odchylenie

[5]-[4]

1 2 3 4 5 6 7

1) koszty eksploatacji 4 279 302,85      4 256 190,14      3 949 396,74      5 156 307,55      130,6% 1 206 910,81      

a) koszty bezpośrednie 4 033 901,86      3 982 348,55      3 429 068,28      4 279 980,09      124,8% 850 911,81         

 - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 795 585,39         575 812,93         715 754,15         1 220 606,83      170,5% 504 852,68         

 - wynagrodzenia z narzutami, z tego: 1 455 925,34      1 560 661,62      1 053 575,42      1 150 472,61      109,2% 96 897,18           

   * koszty BHP 24 874,35           27 618,30           31 137,31           31 755,79           102,0% 618,48                 

   * odpisy na ZFŚS 29 269,95           25 303,45           18 517,43           20 435,24           110,4% 1 917,81             

   * pakiet medyczny 21 069,42           16 669,42           11 088,38           12 090,63           109,0% 1 002,25             

   * posiłki profilaktyczne 6 703,65             7 426,75             -                       1 500,00             0,0% 1 500,00             

   * PPK lub PPE -                       -                       -                       1 500,00             0,0% 1 500,00             

   * szkolenia 8 327,02             24 545,00           2 533,00             2 583,31             102,0% 50,31                   

   * ubezpieczenia społeczne 218 727,37         235 371,54         161 230,75         175 071,28         108,6% 13 840,53           

   * wynagrodzenia 1 146 953,58      1 223 727,15      829 068,56         905 536,36         109,2% 76 467,80           

   - materiały 259 523,61         203 039,74         180 526,29         386 070,51         213,9% 205 544,22         

   - energia 488 542,17         486 025,55         485 118,08         600 205,38         123,7% 115 087,30         

   - opłaty za usługi wodne -                       47 114,00           28 690,00           30 713,00           107,1% 2 023,00             

 - usługi obce, z tego: 986 331,79         1 075 639,20      940 432,89         866 478,61         92,1% 73 954,28-           

   * dzierżawa sieci 580 736,77         580 736,75         512 879,45         512 879,45         100,0% -                       

   * pozostałe usługi obce 288 883,29         440 676,09         321 162,36         245 158,05         76,3% 76 004,31-           

   * usługi remontowe 99 118,90           53 764,98           85 320,00           87 014,71           102,0% 1 694,71             

   * usługi transportowo * sprzętowe 17 592,83           461,38                 21 071,08           21 426,40           101,7% 355,32                 

 - pozostałe koszty, z tego: 47 993,55           34 055,51           24 971,44           25 433,15           101,9% 461,71                 

   * delegacje krajowe 1 331,52             491,44                 1 208,63             1 232,64             102,0% 24,01                   

   * opłata za umieszczenie urzadzeń 4 563,20             4 874,08             4 874,08             4 970,89             102,0% 96,81                   

   * opłaty za grunty 1 726,86             1 726,84             1 726,84             1 726,84             100,0% -                       

   * opłaty za korzystanie ze środowiska 25 265,00           -                       -                       -                       0,0% -                       

   * podatek od środków transportu 788,00                 788,00                 -                       -                       0,0% -                       

   * pozostałe koszty 10 628,82           10 608,16           11 450,69           11 678,14           102,0% 227,45                 

   * pozostałe opłaty i podatki 2 449,94             4 133,70             4 660,81             4 753,39             102,0% 92,58                   

   * ryczałty 1 240,20             11 433,28           1 050,39             1 071,25             102,0% 20,86                   

b) koszty pośrednie 245 400,99         273 841,59         520 328,46         876 327,46         168,4% 355 999,00         

   - koszty zarządu 245 400,99         273 841,59         520 328,46         876 327,46         168,4% 355 999,00         
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Spółka celem wyjaśnienia wzrostu poszczególnych pozycji w inny sposób, aniżeli poprzez zastosowanie 

wskaźników makroekonomicznych w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf wskazuje co 

następuje: 

 

1) amortyzacja – wzrost kosztów o 504 852,68 zł. Wartość amortyzacji została wyliczona przy 

uwzględnieniu wartości wynikających z planu amortyzacji istniejących środków trwałych (659 788,94 

zł) oraz wzrostu amortyzacji od nowych środków trwałych, które zostaną wytworzone w wyniku 

realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych o wartości 504 852,68 zł.  

 

2) wynagrodzenia z narzutami – wzrost kosztów o 96 897,18 zł. Wzrost tej pozycji kosztowej 

spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia o jeden etat w związku z uruchomieniem kompostowni. 

W związku ze zwiększeniem etatu i kosztów wynagrodzeń wzrastają także koszty ZFŚS, pakietu 

medycznego oraz ubezpieczeń społecznych.   

 

3) materiały – koszty materiałów rosną o 205 544,22 zł. Powodowane jest to koniecznością zakupu 

materiału wsadowego do kompostowni (wartość 182 500 zł) oraz wzrostem kosztów w związku 

z eksploatacją dwóch nowych pojazdów: Merlo i WUKO (łącznie wzrost o 40 tys. zł) 

 

4) energia – wzrost kosztów o 115 087,30 zł wynika z kalkulacji dodatkowej opłaty mocowej oraz 

uruchomienia kompostowni (66 816 zł); 

 

5) opłata za usługi wodne – wzrost kosztów o 2 023,00 zł. Wartość opłat została wyliczona przy 

uwzględnieniu planowanej ilości odprowadzanych ścieków oraz aktualnych stawek opłat. 

 

7) usługi obce – spadek kosztów o 73 954,28 zł co wynika z jednej strony z pomniejszenia kosztów 

związanych z zagospodarowaniem osadów o 120 000 zł, z drugiej natomiast ze zwiększenia o 40 000 

zł  kosztów usług w związku z posiadaniem pojazdów Merlo i WUKO. 

 

6) koszty pośrednie wzrastają w stosunku do okresu bazowego o 355 999,00 zł i wyniosą 876 327,46 zł. 

Szczegółowy sposób alokacji kosztów pośrednich zaprezentowany zostały w dalszej części 

uzasadnienia. 
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2 rok obowiązywania taryf 

 

Całkowite koszty odprowadzania ścieków w 2 roku obowiązywania nowych taryf wyniosą łącznie 

5 297 660,84 zł, tj. wzrosną o 2,7% względem 1 roku obowiązywania nowych taryf. 

Spółka celem wyjaśnienia wzrostu poszczególnych pozycji w inny sposób, aniżeli poprzez zastosowanie 

wskaźników makroekonomicznych w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf, wskazuje co 

następuje: 

 

1) amortyzacja – wzrost kosztów o 24 732,01 zł. Wartość amortyzacji została wyliczona przy 

uwzględnieniu wartości wynikających z planu amortyzacji istniejących środków trwałych oraz wzrostu 

amortyzacji od nowych środków trwałych, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych o wartości 24 750 

zł.  

 

2) opłata za usługi wodne – wzrost kosztów o 704,30 zł. Wartość opłat została wyliczona przy 

uwzględnieniu planowanej ilości odprowadzanych ścieków oraz aktualnych stawek opłat. 

 

3) energia – koszty energii rosną o 55 777,99 zł, co wynika ze wzrostu zużycia energii oraz założonego 

dalszego wzrostu cen.  

Wyszczególnienie

1 rok 

obowiązywania 

nowej taryfy

2 rok 

obowiązywania 

nowej taryfy

% zmiany

[3]/[2]

Odchylenie

[3]-[2]

1 2 3 4 5

1) koszty eksploatacji 5 156 307,55   5 297 660,84      102,7% 141 353,29         

a) koszty bezpośrednie 4 279 980,09   4 402 547,61      102,9% 122 567,52         

 - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 1 220 606,83   1 245 338,85      102,0% 24 732,01           

 - wynagrodzenia z narzutami, z tego: 1 150 472,61   1 175 724,00      102,2% 25 251,40           

   * koszty BHP 31 755,79        32 479,98           102,3% 724,19                 

   * odpisy na ZFŚS 20 435,24        20 878,57           102,2% 443,33                 

   * pakiet medyczny 12 090,63        12 352,66           102,2% 262,03                 

   * posiłki profilaktyczne 1 500,00           1 534,40             102,3% 34,40                   

   * PPK lub PPE 1 500,00           1 534,40             102,3% 34,40                   

   * szkolenia 2 583,31           2 642,55             102,3% 59,24                   

   * ubezpieczenia społeczne 175 071,28      178 909,00         102,2% 3 837,72             

   * wynagrodzenia 905 536,36      925 392,45         102,2% 19 856,09           

   - materiały 386 070,51      393 720,43         102,0% 7 649,92             

   - energia 600 205,38      655 983,37         109,3% 55 777,99           

   - opłaty za usługi wodne 30 713,00        31 417,30           102,3% 704,30                 

 - usługi obce, z tego: 866 478,61      874 394,76         100,9% 7 916,15             

   * dzierżawa sieci 512 879,45      512 879,45         100,0% -                       

   * pozostałe usługi obce 245 158,05      250 651,76         102,2% 5 493,71             

   * usługi remontowe 87 014,71        89 010,09           102,3% 1 995,38             

   * usługi transportowo * sprzętowe 21 426,40        21 853,46           102,0% 427,06                 

 - pozostałe koszty, z tego: 25 433,15        25 968,90           102,1% 535,75                 

   * delegacje krajowe 1 232,64           1 260,90             102,3% 28,27                   

   * opłata za umieszczenie urzadzeń 4 970,89           5 084,88             102,3% 113,99                 

   * opłaty za grunty 1 726,84           1 726,84             100,0% -                       

   * pozostałe koszty 11 678,14        11 938,06           102,2% 259,92                 

   * pozostałe opłaty i podatki 4 753,39           4 862,39             102,3% 109,00                 

   * ryczałty 1 071,25           1 095,82             102,3% 24,57                   

b) koszty pośrednie 876 327,46      895 113,23         102,1% 18 785,77           

   - koszty zarządu 876 327,46      895 113,23         102,1% 18 785,77           
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3 rok obowiązywania taryf 

 

Całkowite koszty odprowadzania ścieków w 3 roku obowiązywania nowych taryf wyniosą łącznie 

5 437 307,62 zł, tj. wzrosną o 2,6% względem 2 roku obowiązywania nowych taryf. 

 

Spółka celem wyjaśnienia wzrostu poszczególnych pozycji w inny sposób, aniżeli poprzez zastosowanie 

wskaźników makroekonomicznych w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf, wskazuje co 

następuje: 

 

1) amortyzacja – wzrost kosztów o 27 735,45 zł. Wartość amortyzacji została wyliczona przy 

uwzględnieniu wartości wynikających z planu amortyzacji istniejących środków trwałych  oraz wzrostu 

amortyzacji od nowych środków trwałych, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych o wartości 

24 750,00 zł. 

 

2) energia – koszty energii rosną o 61 991,91 zł, co wynika ze wzrostu zużycia energii oraz założonego 

dalszego wzrostu cen.  

 

Wyszczególnienie

2 rok 

obowiązywania 

nowej taryfy

3 rok 

obowiązywania 

nowej taryfy

% zmiany

[3]/[2]

Odchylenie

[3]-[2]

1 2 3 4 5

1) koszty eksploatacji 5 297 660,84      5 437 307,62      102,6% 139 646,78         

a) koszty bezpośrednie 4 402 547,61      4 535 616,31      103,0% 133 068,70         

 - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 1 245 338,85      1 270 074,30      102,0% 24 735,45           

 - wynagrodzenia z narzutami, z tego: 1 175 724,00      1 203 595,04      102,4% 27 871,04           

   * koszty BHP 32 479,98           33 272,48           102,4% 792,51                 

   * odpisy na ZFŚS 20 878,57           21 369,19           102,4% 490,62                 

   * pakiet medyczny 12 352,66           12 642,72           102,4% 290,06                 

   * posiłki profilaktyczne 1 534,40             1 571,99             102,5% 37,60                   

   * PPK lub PPE 1 534,40             1 571,99             102,5% 37,60                   

   * szkolenia 2 642,55             2 707,30             102,5% 64,75                   

   * ubezpieczenia społeczne 178 909,00         183 146,07         102,4% 4 237,07             

   * wynagrodzenia 925 392,45         947 313,29         102,4% 21 920,84           

   - materiały 393 720,43         402 147,37         102,1% 8 426,93             

   - energia 655 983,37         717 975,28         109,5% 61 991,91           

   - opłaty za usługi wodne 31 417,30           32 187,09           102,5% 769,79                 

 - usługi obce, z tego: 874 394,76         883 080,88         101,0% 8 686,11             

   * dzierżawa sieci 512 879,45         512 879,45         100,0% -                       

   * pozostałe usługi obce 250 651,76         256 687,13         102,4% 6 035,36             

   * usługi remontowe 89 010,09           91 191,04           102,5% 2 180,95             

   * usługi transportowo * sprzętowe 21 853,46           22 323,27           102,2% 469,80                 

 - pozostałe koszty, z tego: 25 968,90           26 556,36           102,3% 587,46                 

   * delegacje krajowe 1 260,90             1 291,80             102,5% 30,89                   

   * opłata za umieszczenie urzadzeń 5 084,88             5 209,48             102,5% 124,59                 

   * opłaty za grunty 1 726,84             1 726,84             100,0% -                       

   * pozostałe koszty 11 938,06           12 224,04           102,4% 285,98                 

   * pozostałe opłaty i podatki 4 862,39             4 981,53             102,5% 119,14                 

   * ryczałty 1 095,82             1 122,67             102,5% 26,85                   

b) koszty pośrednie 895 113,23         901 691,31         100,7% 6 578,08             

   - koszty zarządu 895 113,23         901 691,31         100,7% 6 578,08             
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III. POZOSTAŁE ELEMENTY KALKULACJI 

 

W zakresie kosztów pośrednich Spółka identyfikuje wyłącznie koszty ogólne (zarządu). Koszty te 

alokowane są do poszczególnych taryf poprzez wskaźnik alokacji oparty na kosztach bezpośrednich 

wynagrodzeń. Wskaźnik ten kształtuje się procentowo następująco (przedstawia udział kosztów ogólnych Spółki 

w poszczególnych taryfach): 

1) w 1 roku obowiązywania taryf: 26,03% zaopatrzenie w wodę, 35,05% odprowadzanie ścieków; 

2) w 2 roku obowiązywania taryf: 26,03% zaopatrzenie w wodę, 35,05% odprowadzanie ścieków; 

3) w 3 roku obowiązywania taryf: 26,03% zaopatrzenie w wodę, 35,05% odprowadzanie ścieków; 

 

Wartości sumarycznie kosztów pośrednich kształtują się następująco. 

 

 

Spółka prezentuje poniżej również koszty pośrednie w układzie rodzajowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Poniesione w 

okresie 

obrachunkowym

Okres 

od 1 do 12 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

Okres 

od 13 do 24 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

Okres 

od 25 do 36 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

Koszty ogólne 2 363 362,59 2 500 314,67 2 553 913,73 2 572 682,15

zaopatrzenie w wodę 833 635,77 650 991,95 664 947,21 669 833,84

odprowadzanie ścieków 520 328,46 876 327,46 895 113,23 901 691,31

działalność pozostała 1 009 398,36 972 995,26 993 853,29 1 001 157,00

Wyszczególnienie/Koszty ogólne

Poniesione w 

okresie  

01-11-2017 

31-10-2018

Poniesione w 

okresie  

01-11-2018 

31-10-2019

Poniesione w 

okresie  

01-11-2019 

31-10-2020

Poniesione w 

okresie  

20-06-2021 

19-06-2022

% zmiany 

[5]/[4]

Poniesione w 

okresie  

20-06-2022 

19-06-2023

% zmiany 

[7]/[5]

Poniesione w 

okresie  

20-06-2023 

19-06-2024

% zmiany 

[9]/[7]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

   - amortyzacja 41 899,50           50 438,09           57 412,02           70 412,02           122,64     70 412,02           100,00     70 412,02           100,00   

   - wynagrodzenia 613 769,21        714 486,50        1 561 508,34     1 592 524,60     101,99     1 629 043,59     102,29     1 629 043,59     100,00   

   - materiały 109 140,34        109 479,60        176 124,31        259 094,30        147,11     264 258,44        101,99     269 939,43        102,15   

   - energia -                       -                       20 195,30           20 596,44           101,99     21 068,75           102,29     21 584,98           102,45   

   - opłaty za korzystanie ze środowiska -                       -                       -                       -                       -            -                       -            -                       -          

   - opłaty za usługi wodne -                       -                       -                       -                       -            -                       -            -                       -          

   - pozostałe opłaty i podatki 59 162,91           101 249,40        105 457,29        107 551,99        101,99     110 018,32        102,29     112 714,01        102,45   

   - pozostałe usługi obce 281 604,00        266 930,65        440 892,78        448 327,56        101,69     457 263,40        101,99     467 093,59        102,15   

   - pozostałe koszty -                       -                       1 772,55             1 807,76             101,99     1 849,21             102,29     1 894,52             102,45   

Razem 1 105 575,96     1 242 584,24     2 363 362,59     2 500 314,67     105,79     2 553 913,73     102,14     2 572 682,15     100,73   
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Kolejnym elementem, który wymaga zaprezentowania tj. przyjęta marża zysku w projektowej taryfie dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Spółka wskazuje, że w okresach obrachunkowych poprzedzających wprowadzenie nowych taryf, osiągała 

zasadniczo stratę zarówno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Wysokość straty w poszczególnych okresach obrachunkowych poprzedzających wprowadzenie nowych taryf 

została zaprezentowana w tabeli powyżej.  

 

Osiągnięta strata wynika z nieoczekiwanego wzrostu kosztów związanych ze świadczonymi usługami 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, które nie znalazły pokrycia 

w wartości niezbędnych przychodów.  

 

Jednocześnie Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pragnie zwrócić uwagę, że 

w poszczególnych okresach obowiązywania nowej taryfy zaplanowało marżę zysku na poziomie 5% (zarówno w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jak i zbiorowego odprowadzania ścieków), o wartości 

zaprezentowanej powyżej (jak również w tabeli C).  

 

Planowana marża zysku przewidziana jest w celu pokrycia nieprzewidzianych wydatków związanych ze 

zbiorowym zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, jak również ma na celu zabezpieczenia 

pokrycia kosztów, które mogą wzrosnąć pomimo zaplanowanego wzrostu przy użyciu wskaźników 

makroekonomicznych w inny sposób. 

 

Następnym elementem, na który Spółka pragnie wskazać to odsetki od kredytów  

 

Spółka ujęła w niezbędnych przychodach dotyczących zarówno kosztów dostarczania wody jak 

i odprowadzania ścieków koszty odsetek. 

 

W okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf oraz w okresie obowiązywania 

nowych taryf koszty te kształtują się następująco. 

w okresie od 1 do 

12 miesiąca

w okresie od 13 

do 24 miesiąca

w okresie od 25 

do 36 miesiąca

 od 1 do 12 

miesiąca

 od 13 do 24 

miesiąca

 od 25 do 36 

miesiąca

1 marża zysku - woda 216 576,57 -       392 474,86 -       228 979,03 -       186 457,15        195 883,13        202 870,45        

2 marża zysku - ścieki 435 646,38        76 428,95 -          189 076,84        268 039,25        275 363,71        280 888,43        

L.p. Wyszczególnienie

Przychody - wykonanie okres obrachunkowy 

poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł 
1)

Niezbędne przychody w zł - okres obowiązywania 

nowej taryfy

w okresie od 1 do 

12 miesiąca

w okresie od 13 

do 24 miesiąca

w okresie od 25 

do 36 miesiąca

 od 1 do 12 

miesiąca

 od 13 do 24 

miesiąca

 od 25 do 36 

miesiąca

1

odsetki od zaciągniętych 

kredytów i pożyczek lub 

wyemitowanych obligacji - woda

60 320,07           23 169,87           31 356,08           137 406,61        118 984,65        96 921,51           

2

odsetki od zaciągniętych 

kredytów i pożyczek lub 

wyemitowanych obligacji - ścieki

71 305,85           10 974,30           17 505,60           199 016,96        204 027,66        174 738,44        

L.p. Wyszczególnienie

Przychody - wykonanie okres obrachunkowy 

poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł 
1)

Niezbędne przychody w zł - okres obowiązywania 

nowej taryfy
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Należności nieregularne  

 

Dokonując kalkulacji niezbędnych przychodów Przedsiębiorstwo ujęło także koszty związane 

z należnościami nieregularnymi. Należności te ustalone zostały zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 

W poniższej tabeli zaprezentowano wartość należności nieregularnych zarówno z okresu 

obrachunkowego jaki i dla okresu, dla którego planowane są nowe taryfy.  

 

 

 

 

 

IV. KOSZTY ALOKOWANE DO STAWKI OPŁATY ABONAMENTOWEJ  

 

Osobnej prezentacji w ramach niniejszego uzasadnienia wymagają koszty, które zostały 

uwzględnione w stawce opłaty abonamentowej.  

 

W tym celu Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poniżej prezentuje koszty w ujęciu rodzajowym, 

jednocześnie wskazując, że zasady wzrostu kosztów są analogiczne, jak w przypadku zaprezentowanych kosztów 

całościowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tym samym, 

Spółka biorąc pod uwagę objętość przedmiotowego wniosku wskazuje, iż zasady opisane powyżej mają 

zastosowanie do tabeli zaprezentowanych poniżej. 

 

1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

 

 

W zaprezentowanej tabeli powyżej Spółka wskazuje koszty, które alokowała do poszczególnych 

elementów opłaty abonamentowej w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy.  

 

Wyszczególnienie Gotowość Odczyt Rozliczenie Razem
1 2 3 4 5

a) koszty bezpośrednie 66 138,08           109 146,92         178 798,15         354 083,14         

amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 59 367,33           3 981,08             -                       63 348,41           

materiały -                       9 136,69             637,73                 9 774,42             

energia -                       -                       -                       -                       

usługi obce 2 825,28             12 066,78           15 666,86           30 558,93           

wynagrodzenie z narzutami -                       82 258,99           162 493,56         244 752,55         

pozostałe koszty 3 945,47             1 703,38             -                       5 648,84             

opłaty za usługi wodne -                       -                       -                       -                       

opłaty za korzystanie ze środowiska -                       -                       -                       -                       

w okresie od 1 do 

12 miesiąca

w okresie od 13 

do 24 miesiąca

w okresie od 25 

do 36 miesiąca

 od 1 do 12 

miesiąca

 od 13 do 24 

miesiąca

 od 25 do 36 

miesiąca

1 należności nieregularne - woda 2 468,95             4 106,27             14 136,01           2 517,99             2 517,99             2 517,99             

2 należności nieregularne - ścieki 5 354,07             8 904,72             30 654,89           5 460,42             5 585,63             5 722,49             

L.p. Wyszczególnienie

Przychody - wykonanie okres obrachunkowy 

poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł 1)

Niezbędne przychody w zł - okres obowiązywania 

nowej taryfy
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Zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia taryfowego koszty gotowości do świadczenia usług to koszty 

eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, stanowiące nie więcej niż 15% 

całości tych kosztów, podzielone zgodnie z przyjętym współczynnikiem alokacji na taryfowe grupy odbiorców usług 

oraz na liczbę odbiorców usług w danej grupie. Spółka w zakresie kosztów alokowanych do stawki opłaty 

abonamentowej w zakresie gotowości przyjęła amortyzację, część kosztów dzierżawy (usługi obce)  oraz część 

podatków i opłat lokalnych (opłata za grunty, opłata za posiadanie urządzeń)  o wartości wskazanej powyżej. 

 

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 

rozporządzenia taryfowego nie definiują co należy rozumieć pod pojęciem koszt odczytu wodomierza. Spółka w tym 

zakresie uwzględniła koszty związane z wynagrodzeniem należnym dla inkasentów wraz z pochodnymi, koszty 

amortyzacji sprzętu związanego z odczytem oraz koszty materiałów i usług związane z gospodarką wodomierzową. 

 

Analogicznie jak w przypadku kosztów odczytu wodomierzy, u.z.z.w. ani rozporządzenie taryfowe nie 

wskazuje co stanowi koszt rozliczenia odbiorców. Do tej część opłaty abonamentowej Spółka wliczyła koszty 

związane z pracą pracowników zajmujących się: wystawianiem faktur sprzedażowych, rozliczaniem sprzedaży, 

windykacją należności za wodę i ścieki oraz koszty wysyłki faktur. 

 

Struktura kosztów oraz wysokość poszczególnych elementów opłat abonamentowych w okresie od 13-24 

miesiąca obowiązywania nowych taryf.  

 

 

Struktura kosztów oraz wysokość poszczególnych elementów opłat abonamentowych w okresie od 25-36 

miesiąca obowiązywania nowych taryf.  

Wyszczególnienie Gotowość Odczyt Rozliczenie Razem
1 2 3 4 5

a) koszty bezpośrednie 66 217,15           112 035,09         183 722,08         361 974,32         

amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 59 367,33           3 999,06             -                       63 366,39           

materiały -                       9 360,91             653,37                 10 014,28           

energia -                       -                       -                       -                       

usługi obce 2 825,28             12 399,27           16 098,48           31 323,03           

wynagrodzenie z narzutami -                       84 525,54           166 970,22         251 495,76         

pozostałe koszty 4 024,54             1 750,31             -                       5 774,85             

opłaty za usługi wodne -                       -                       -                       -                       

opłaty za korzystanie ze środowiska -                       -                       -                       -                       

Wyszczególnienie Gotowość Odczyt Rozliczenie Razem
1 2 3 4 5

a) koszty bezpośrednie 66 303,57           115 071,24         188 905,87         370 280,68         

amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 59 367,33           4 013,61             -                       63 380,94           

materiały -                       9 596,94             669,85                 10 266,79           

energia -                       -                       -                       -                       

usługi obce 2 825,28             12 749,30           16 552,88           32 127,46           

wynagrodzenie z narzutami -                       86 911,67           171 683,14         258 594,81         

pozostałe koszty 4 110,96             1 799,72             -                       5 910,68             

opłaty za usługi wodne -                       -                       -                       -                       

opłaty za korzystanie ze środowiska -                       -                       -                       -                       



2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: 

 

 

W zaprezentowanej tabeli powyżej Spółka wskazuje koszty, które alokowała do poszczególnych 

elementów opłaty abonamentowej w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy.  

 

Zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia taryfowego koszty gotowości do świadczenia usług to koszty 

eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, stanowiące nie więcej niż 15% 

całości tych kosztów, podzielone zgodnie z przyjętym współczynnikiem alokacji na taryfowe grupy odbiorców usług 

oraz na liczbę odbiorców usług w danej grupie. Spółka w zakresie kosztów alokowanych do stawki opłaty 

abonamentowej w zakresie gotowości przyjęła jedynie amortyzację o wartości wskazanej powyżej, podatek od 

nieruchomości oraz koszty oczyszczania ścieków w obcej oczyszczalni. 

 

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 

rozporządzenia taryfowego nie definiują co należy rozumieć pod pojęciem koszt odczytu wodomierza. Spółka w tym 

zakresie uwzględniła koszty związane z wynagrodzeniem należnym dla inkasentów wraz z pochodnymi, koszty 

amortyzacji sprzętu związanego z odczytem oraz koszty materiałów i usług związane z gospodarką wodomierzową. 

 

Analogicznie jak w przypadku kosztów odczytu wodomierzy, u.z.z.w. ani rozporządzenie taryfowe nie 

wskazuje co stanowi koszt rozliczenia odbiorców. Do tej część opłaty abonamentowej Spółka wliczyła koszty 

związane z pracą pracowników zajmujących się: wystawianiem faktur sprzedażowych, rozliczaniem sprzedaży, 

windykacją należności za wodę i ścieki oraz koszty wysyłki faktur. 

 

Struktura kosztów oraz wysokość poszczególnych elementów opłat abonamentowych w okresie od 13-24 

miesiąca obowiązywania nowych taryf.  

 

 

 

Wyszczególnienie Gotowość Odczyt Rozliczenie Razem
1 2 3 4 5

a) koszty bezpośrednie 93 401,89           67 689,13           110 847,76         271 938,78         

amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 53 496,39           2 468,92             -                       55 965,31           

materiały -                       5 666,26             395,37                 6 061,63             

energia -                       -                       -                       -                       

usługi obce 38 465,96           7 483,40             9 712,83             55 662,19           

wynagrodzenie z narzutami -                       51 014,17           100 739,56         151 753,73         

pozostałe koszty 1 439,54             1 056,37             -                       2 495,92             

opłaty za usługi wodne -                       -                       -                       -                       

opłaty za korzystanie ze środowiska -                       -                       -                       -                       

Wyszczególnienie Gotowość Odczyt Rozliczenie Razem
1 2 3 4 5

a) koszty bezpośrednie 93 431,94           68 663,75           112 562,75         274 658,44         

amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 53 496,39           2 450,94             -                       55 947,33           

materiały -                       5 737,09             400,31                 6 137,40             

energia -                       -                       -                       -                       

usługi obce 38 465,96           7 599,23             9 863,21             55 928,40           

wynagrodzenie z narzutami -                       51 803,78           102 299,23         154 103,00         

pozostałe koszty 1 469,59             1 072,72             -                       2 542,31             

opłaty za usługi wodne -                       -                       -                       -                       

opłaty za korzystanie ze środowiska -                       -                       -                       -                       
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Struktura kosztów oraz wysokość poszczególnych elementów opłat abonamentowych w okresie od 25-36 

miesiąca obowiązywania nowych taryf.  

 

 

Celem szczegółowej wyjaśnienia rodzaju kosztów i ich wysokości, które zostały alokowane do 

poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług poniżej na kolejnych stronach prezentuje koszty zaprezentowane 

w ww. tabelach w odniesieniu do poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług.  

Wyszczególnienie Gotowość Odczyt Rozliczenie Razem
1 2 3 4 5

a) koszty bezpośrednie 93 464,77           69 851,73           114 635,44         277 951,94         

amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 53 496,39           2 436,39             -                       55 932,78           

materiały -                       5 825,63             406,49                 6 232,12             

energia -                       -                       -                       -                       

usługi obce 38 465,96           7 739,21             10 044,93           56 250,10           

wynagrodzenie z narzutami -                       52 758,02           104 184,02         156 942,03         

pozostałe koszty 1 502,42             1 092,48             -                       2 594,91             

opłaty za usługi wodne -                       -                       -                       -                       

opłaty za korzystanie ze środowiska -                       -                       -                       -                       



Alokacja kosztów opłaty abonamentowej ma poszczególne taryfowe grupy odbiorców w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf  wodociągowych  

 

Alokacja kosztów opłaty abonamentowej ma poszczególne taryfowe grupy odbiorców w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf wodociągowych 

 

Alokacja kosztów opłaty abonamentowej ma poszczególne taryfowe grupy odbiorców w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf wodociągowych 

 

 

Wyszczególnienie W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

a) koszty bezpośrednie 127 711,51       201 694,29       1 523,69           16 903,39         4 180,05        1 996,36        73,85              354 083,14    

amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 22 848,65         36 084,78         272,60              3 024,16           747,85              357,16              13,21                 63 348,41         

materiały 3 525,46           5 567,75           42,06                 466,62              115,39              55,11                 2,04                   9 774,42           

energia -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

usługi obce 11 022,06         17 407,10         131,50              1 458,84           360,76              172,29              6,37                   30 558,93         

wynagrodzenie z narzutami 88 277,90         139 416,95       1 053,22           11 684,12         2 889,37           1 379,94           51,05                 244 752,55       

pozostałe koszty 2 037,44           3 217,72           24,31                 269,67              66,69                 31,85                 1,18                   5 648,84           

opłaty za usługi wodne -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

opłaty za korzystanie ze środowiska -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Wyszczególnienie W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

a) koszty bezpośrednie 132 116,55    203 368,50    1 718,53        17 758,19      4 510,22        2 428,47        73,86              361 974,32    

amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 23 128,02         35 601,22         300,84            3 108,71           789,55              425,12              12,93                 63 366,39         

materiały 3 655,10           5 626,34           47,54              491,29              124,78              67,19                 2,04                   10 014,28         

energia -                     -                     -                   -                     -                     -                     -                     -                     

usługi obce 11 432,55         17 598,26         148,71            1 536,68           390,29              210,14              6,39                   31 323,03         

wynagrodzenie z narzutami 91 793,12         141 298,19       1 194,02        12 338,20         3 133,65           1 687,27           51,32                 251 495,76       

pozostałe koszty 2 107,75           3 244,49           27,42              283,31              71,95                 38,74                 1,18                   5 774,85           

opłaty za usługi wodne -                     -                     -                   -                     -                     -                     -                     -                     

opłaty za korzystanie ze środowiska -                     -                     -                   -                     -                     -                     -                     -                     

Wyszczególnienie W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

a) koszty bezpośrednie 136 685,06    205 254,18    1 916,96        18 642,43      4 846,21        2 861,99        73,87              370 280,68    

amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 23 396,38         35 133,36         328,13            3 191,02           829,53              489,89              12,64                 63 380,94         

materiały 3 789,87           5 691,09           53,15              516,90              134,37              79,35                 2,05                   10 266,79         

energia -                     -                     -                   -                     -                     -                     -                     -                     

usługi obce 11 859,50         17 808,91         166,33            1 617,51           420,48              248,32              6,41                   32 127,46         

wynagrodzenie z narzutami 95 457,44         143 344,41       1 338,76        13 019,41         3 384,47           1 998,74           51,59                 258 594,81       

pozostałe koszty 2 181,86           3 276,41           30,60              297,58              77,36                 45,69                 1,18                   5 910,68           

opłaty za usługi wodne -                     -                     -                   -                     -                     -                     -                     -                     

opłaty za korzystanie ze środowiska -                     -                     -                   -                     -                     -                     -                     -                     
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Alokacja kosztów opłaty abonamentowej ma poszczególne taryfowe grupy odbiorców w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf kanalizacyjnych  

 

Alokacja kosztów opłaty abonamentowej ma poszczególne taryfowe grupy odbiorców w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf kanalizacyjnych  

 

Alokacja kosztów opłaty abonamentowej ma poszczególne taryfowe grupy odbiorców w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf kanalizacyjnych 

Wyszczególnienie K1 K2 K3 K4 Razem
1 2 3 4 5 6

a) koszty bezpośrednie 8 130,38           244 504,61       16 883,71         2 420,09           271 938,79    

amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 1 673,24           50 319,33         3 474,69           498,06              55 965,31         

materiały 181,23              5 450,11           376,34              53,94                 6 061,63           

energia -                     -                     -                     -                     -                     

usługi obce 1 664,18           50 046,79         3 455,87           495,36              55 662,19         

wynagrodzenie z narzutami 4 537,11           136 444,26       9 421,85           1 350,52           151 753,73       

pozostałe koszty 74,62                 2 244,12           154,96              22,21                 2 495,92           

opłaty za usługi wodne -                     -                     -                     -                     -                     

opłaty za korzystanie ze środowiska -                     -                     -                     -                     -                     

Wyszczególnienie K1 K2 K3 K4 Razem
1 2 3 4 5 6

a) koszty bezpośrednie 8 499,47        245 991,02    17 449,81      2 718,13        274 658,43    

amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 1 731,32           50 107,84         3 554,49        553,68              55 947,33         

materiały 189,93              5 496,81           389,93            60,74                 6 137,40           

energia -                     -                     -                   -                     -                     

usługi obce 1 730,74           50 090,88         3 553,29        553,49              55 928,40         

wynagrodzenie z narzutami 4 768,81           138 018,54       9 790,59        1 525,07           154 103,00       

pozostałe koszty 78,67                 2 276,96           161,52            25,16                 2 542,31           

opłaty za usługi wodne -                     -                     -                   -                     -                     

opłaty za korzystanie ze środowiska -                     -                     -                   -                     -                     
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Wyszczególnienie K1 K2 K3 K4 Razem
1 2 3 4 5 6

a) koszty bezpośrednie 9 001,75        247 701,56    18 157,07      3 091,56        277 951,94    

amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 1 811,44           49 845,44         3 653,78        622,12              55 932,78         

materiały 201,83              5 553,86           407,11            69,32                 6 232,12           

energia -                     -                     -                   -                     -                     

usługi obce 1 821,72           50 128,23         3 674,51        625,65              56 250,10         

wynagrodzenie z narzutami 5 082,72           139 861,54       10 252,16      1 745,61           156 942,03       

pozostałe koszty 84,04                 2 312,49           169,51            28,86                 2 594,91           

opłaty za usługi wodne -                     -                     -                   -                     -                     

opłaty za korzystanie ze środowiska -                     -                     -                   -                     -                     



5. Bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i wód podziemnych 

 

Okres obrachunkowy 1 listopada 2017 r. – 31 października 2018 r. 

SUW 
Qmax/rok Qmax/h 

Pobór rzeczywisty  
1.11.2017 do 
31.10.2018 

Płukanie 
odżelaziaczy 

Sprzedaż 
wody 

straty 

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

Bronikowo 210240 24 91 355,00  1 644,17  85 049,00  4 661,83  

Brońsko 491000 62 70 200,00  1 460,00  65 280,00  3 460,00  

Przysieka 
Polska 

401500 82 301 200,00  12 711,67  197 553,01  90 935,32  

Robaczyn 401500 80 260 460,00  5 582,67  197 160,76  57 716,57  

Spławie 162060 18,5 53 682,00  2 200,50  43 881,00  7 600,50  

Śmigiel 667035 105 373 382,00  4 366,67  265 326,67  103 688,66  

 2333335  1 150 279,00  27 965,67  854 250,44  268 062,89  

 

 

Okres obrachunkowy 1 listopada 2018 r. – 31 października 2019 r. 

SUW 
Qmax/rok Qmax/h 

Pobór rzeczywisty  
1.11.2018 do 
31.10.2019 

Płukanie 
odżelaziaczy 

Sprzedaż 
wody 

straty 

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

Bronikowo 210240 24 92005 1750,00 85 400,00 4855,00 

Brońsko 491000 62 79020 1642,67 69 115,00 8262,33 

Przysieka 
Polska 

401500 82 272 870,00 6791,33 221812,76 44265,91 

Robaczyn 401500 80 243310 6530,00 192050,7 44729,30 

Spławie 162060 18,5 52860 1868,00 43996 6996,00 

Śmigiel 690596,64 105 413385 6433,33 266289,2 140662,47 

 2356896,64  1 153 450,00 25015,33 878 663,66 249771,01 

 

 

Okres obrachunkowy 1 listopada 2019 r. – 31 października 2020 r. 

SUW 
Qmax/rok Qmax/h 

Pobór rzeczywisty  
1.11.2019 do 
31.10.2020 

Płukanie 
odżelaziaczy 

Sprzedaż 
wody 

straty 

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

Bronikowo 210240 24 129 247,00 2 290,00 91 306,00 35 651,00 

Brońsko 491000 62 78 780,00 3 082,33 73 309,13 2 388,54 

Przysieka 
Polska 

401500 82 325 650,00 
8 538,67 290 430,58 

26 680,75 

Robaczyn 401500 80 267 110,00 7 716,67 195 913,00 63 480,33 

Spławie 162060 18,5 58 371,00 2 151,00 45 020,80 11 199,20 

Śmigiel 767035 105 323 130,00 6 298,33 271 468,00 45 363,67 

 2 433 335  1 182 288,00 30 077,00 967 447,51 184 763,49 
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Wszystkie sześć Stacji Uzdatniania Wody eksploatowane przez Spółkę, posiadają ujęcia wód 

podziemnych. Poniżej zestawiono krótkie charakterystyki  poszczególnych stacji: 

 

1. SUW Spławie   

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w obrębie wiejskim Gminy Śmigiel w miejscowości Spławie 

położona na działkach geodezyjnych o numerach 269/3 i 269/5. Wyposażona jest w dwa ujęcia wód podziemnych 

zaopatrujące w wodę następujące miejscowości: Spławie, Karmin, Chełkowo, Zygmuntowo, Jezierzyce. Ujęcia 

posiadają zatwierdzone w pozwoleniu wodnoprawnym  zasoby dopuszczalne roczne w wysokości 162 060 m3/rok: 

• Studnia nr 1A – Qwyd..= 446 m3/d przy depresji s= 38,5 m , o głębokości 120m 

• Studnia nr 2 – Qwyd..= 446 m3/d  przy depresji s= 38,5 m, o głębokości 120 m. 

 

Studnie eksploatowane są tak aby nie przekroczyć wydajności eksploatacyjnej z pozwolenia 

wodnoprawnego. Woda surowa charakteryzuje się zawartością żelaza oraz manganu. Ujęcie wyposażone jest w 

urządzenia kontrolno – pomiarowe. Na terenie SUW Spławie znajduje się: zbiornik retencyjny, dwie studnie, 

odstojnik wód popłucznych, wiata z agregatem prądotwórczym, budynek stacji w którym możemy wyróżnić 

następujące pomieszczenia: hala uzdatniania, WC, pomieszczenie chlorowni, pomieszczenie gospodarcze, 

Przedmiotowa stacja w Spławiu wyposażona jest w następujące urządzenia: 

- aerator kaskadowy, 

- aerator napowietrzający (wyłączony z użytkowania), 

- dwa filtry odżelaźniająco-odmanganiające, 

- dmuchawę, 

- trzy pompy sieciowe, 

- zbiornik retencyjny, 

- armaturę zabezpieczającą i pomiarową, 

- system dozowania chloru, 

- system odprowadzania popłuczyn, 

- rozdzielnice elektryczną,  

- agregat prądotwórczy. 

 

 Woda surowa trafia ze studni  do aeratora kaskadowego gdzie następuje napowietrzanie zamknięte, a z 

niego poprzez przewody dystrybucyjne trafia do 2 zbiorników filtracyjnych . Woda po uzdatnieniu przekierowana 

zostaje na zbiornik retencyjny następnie za pomocą trzech pomp jest wtłaczana do sieci wodociągowej. Wody 

popłuczne powstałe po płukaniu filtrów odprowadzane są do kanalizacji.  

 

2. SUW Śmigiel   

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w obrębie miejskim Gminy Śmigiel położona na działce 

geodezyjnej o numerze  519/2. Wyposażona jest w siedem ujęć wód podziemnych zaopatrujące w wodę 

miejscowości takie jak: Poladowo, Nowa Wieś, Nowy Świat, Śmigiel, Koszanowo (ul. Glinkowa, Dworska). Ujęcia 

posiadają zatwierdzone w pozwoleniu wodnoprawnym  zasoby dopuszczalne roczne w wysokości 262 980 m3/rok 

dla Podśmigla i 531 055 m3/rok dla Śmigla. Możemy wyróżnić następujące ujęcia wody podziemnej:  

- Podśmigiel  
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• Studnia nr 1 – Qwyd..= 45 m3/h przy depresji s= 2,40 m , o głębokości 25 m 

• Studnia nr 2 – Qwyd..= 45 m3/h  przy depresji s= 2,00 m, o głębokości 22 m. 

- Śmigiel  

• Studnia nr 1a – Qwyd..= 40 m3/h przy depresji s= 2,00 m , o głębokości 27,3 m 

• Studnia nr 2c – Qwyd..= 29 m3/h  przy depresji s= 2,60 m, o głębokości 28 m. 

• Studnia nr 2d – Qwyd..= 40 m3/h przy depresji s= 3,10 m , o głębokości 27,2 m 

• Studnia nr 3b – Qwyd..= 30 m3/h  przy depresji s= 3,30 m, o głębokości 27,5 m. 

• Studnia nr 4 – Qwyd..= 20 m3/h  przy depresji s= 24,6 m, o głębokości 134 m. 

 

Studnie działają naprzemiennie lub wszystkie w razie potrzeby. Eksploatowane są tak aby nie przekroczyć 

wydajności eksploatacyjnej z pozwolenia wodnoprawnego. Woda surowa charakteryzuje się zawartością żelaza 

oraz manganu. Ujęcie wyposażone jest w urządzenia kontrolno – pomiarowe. Przedmiotowa stacja SUW w Śmiglu 

wyposażona jest w następujące urządzenia: 

- aerator kaskadowy, 

- dwa filtry odżelaźniająco-odmanganiające, 

- sprężarka typu VAN-K, 

- 4 pompy tłoczące na sieć, 

- dwie pompy przepustowe, 

- zbiornik retencyjny 2 komorowy, 

- armaturę zabezpieczającą i pomiarową, 

- system dozowania chloru, 

- system odprowadzania popłuczyn, 

- agregat prądotwórczy. 

 

 Woda surowa ujmowana ze studni głębinowych  rurociągiem tłocznym za pomocą pomp głębinowych 

kierowana jest do zbiornika „mieszacza” i tam miesza się z wodą podawana z Podśmigla z dwóch studni. Woda z 

„mieszacza” poprzez dwie pompy zatopione trafia do kaskady gdzie zostaje napowietrzona. Dwie pompy 

przerzutowe tłoczą wodę z kaskady na filtry. Następnie woda po uzdatnieniu trafia do zbiornika retencyjnego, a z 

niego za pomocą zestawu 4 pomp trafia do sieci wodociągowej.  Wody popłuczne trafiają bezpośrednio do sieci 

kanalizacyjnej. 

 

3. SUW Przysieka Polska   

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w obrębie wiejskim Gminy Śmigiel w miejscowości Przysieka 

Polska położona na działce geodezyjnej o numerze 404/7. Wyposażona jest w pięć ujęć wód podziemnych 

zaopatrujących w wodę miejscowości: Wonieść, Parsko, Żydowo, Gniewowo, Stara Przysieka Druga, Stara 

Przysieka Pierwsza, Brzeziny, Glińsko, Czacz, Przysieka Polska, Nadolnik, Koszanowo (stacja paliw). Ujęcia 

posiadają zatwierdzone w pozwoleniu wodnoprawnym  zasoby dopuszczalne roczne w wysokości  401 500 m3/rok. 

Na przedmiotowym ujęciu zlokalizowane są następujące studnie: 

- Przysieka Polska 

• Studnia nr 4 – Qwyd..= 20 m3/h przy depresji s= 0,32-2,0 m , o głębokości 30 m 

• Studnia nr 5 – Qwyd..= 22 m3/h  przy depresji s= 11,70 m, o głębokości 96 m. 

- Stara Przysieka Druga  

• Studnia nr 3 – Qwyd..= 20 m3/h przy depresji s= 0,32-2,0 m , o głębokości 20 m 
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• Studnia nr 4 – Qwyd..= 20 m3/h przy depresji s= 0,32-2,0 m , o głębokości 28 m 

• Studnia nr 5 – Qwyd..= 20 m3/h przy depresji s= 0,32-2,0 m , o głębokości 20 m 

 

Studnie działają naprzemiennie lub wszystkie w razie potrzeby. Są one eksploatowane tak, aby nie 

przekroczyć wydajności eksploatacyjnej z pozwolenia wodnoprawnego. Woda surowa charakteryzuje się 

zawartością żelaza i manganu. Ujęcie wyposażone jest w urządzenia kontrolno – pomiarowe. Na terenie SUW 

Przysieka Polska znajduje się: wolnostojący budynek stacji uzdatniania wody, dwa zbiorniki retencyjne ziemne, 

odstojnik wód popłucznych, zbiornik do gromadzenie powietrza z sprężarek, dwie studnie. W budynku SUW 

znajdują się pomieszczenia biurowe, szatnia, aneks kuchenny, łazienka, kotłownia, hala filtrów, hala hydroforów, 

pomieszczenie agregatu, pomieszczenie rozdzielni i pomieszczenie panelu kontrolnego. Przedmiotowa stacja 

wyposażona jest w następujące urządzenia: 

- aerator, 

- sześć filtrów odżelaźniająco-odmanganiających, 

- pięć hydroforów, 

- dwie sprężarki, 

- 3 pompy tłoczące na sieć, 

- armaturę zabezpieczającą i pomiarową, 

- system dozowania chloru, 

- system odprowadzania popłuczyn, 

- agregat prądotwórczy. 

 

 Woda surowa ujmowana ze studni głębinowych rurociągiem tłocznym kierowana jest  na aerator 

sprzężony wolnostojący wraz z powietrzem z zbiornika, w którym znajduje się nagromadzone powietrze 

z sprężarek. Po napowietrzeniu woda trafia za pomocą przewodów do sześciu zbiorników filtracyjnych. Woda po 

uzdatnieniu na filtrach trafia do zbiorników retencyjnych, a z nich poprzez zestaw trzech pomp sieciowych na pięć 

hydroforów, z których jest kierowana bezpośrednio do sieci wodociągowej. Wody popłuczne trafiają do 

oznakowanego odstojnika wód popłucznych, gdzie po odstaniu woda trafia do rowu melioracyjnego.  

 

4. SUW Robaczyn   

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w obrębie wiejskim Gminy Śmigiel w miejscowości Robaczyn 

położona na działkach geodezyjnych o numerze 255/2 i 256/2. Wyposażona jest w trzy ujęcia wód podziemnych 

zaopatrujące w wodę miejscowości: Robaczyn, Stare Bojanowo, Olszewo, Sierpowo, Wydorowo, Bruszczewo, 

Nietążkowo, Koszanowo (ulice: Polna, Wierzbowa, Półwiejska, Bruszczewska, Poprzeczna), Śmigiel (ulice: 

Łukomskiego, Wita do Lipowej, Leszczyńska do Ariańskiej włącznie). Wyposażona jest w trzy ujęcia posiadające 

zatwierdzone w pozwoleniu wodnoprawnym  zasoby dopuszczalne roczne w wysokości  401 500 m3/rok. 

Na przedmiotowym ujęciu zlokalizowane są następujące studnie: 

• Studnia nr 1 – Qwyd..= 80 m3/h przy depresji s= 7,7-9,1 m , o głębokości 28 m 

• Studnia nr 2 – Qwyd..= 80 m3/h przy depresji s= 7,7-9,1 m , o głębokości 44 m 

• Studnia nr 3 – Qwyd..= 80 m3/h przy depresji s= 7,7-9,1 m , o głębokości 35 m 

 

Studnie działają naprzemiennie lub wszystkie razem w ramach potrzeb. Są eksploatowane tak aby nie 

przekroczyć wydajności eksploatacyjnej z pozwolenia wodnoprawnego. Woda surowa charakteryzuje się 

zawartością żelaza i manganu. Ujęcie wyposażone jest w urządzenia kontrolno – pomiarowe. Na terenie SUW 

Robaczyn znajdują się: wolnostojący budynek stacji uzdatniania wody, zbiornik retencyjny podzielony na trzy 
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komory, odstojnik wód popłucznych – sześciokomorowy z kręgów żelbetowych. W budynku SUW znajdują się 

pomieszczenia: sterownia – w pomieszczeniu znajduje się panel sterowniczy do obsługi procesu uzdatniania wody, 

pomieszczenie w którym znajduje się agregat prądotwórczy, sanitariaty z prysznicem, pomieszczenie warsztatowo 

– magazynowe, oraz hala filtrów. Przedmiotowa stacja wyposażona jest w następujące urządzenia: 

- aerator, 

- 5 filtrów odżelaźniająco. 

- 6 filtrów odżelaźniająco-odmanganiające, 

- 3 zbiorniki hydroforowe, 

- dwie sprężarki, 

- 3 pompy tłoczące na sieć, 

- 2 pompy płuczne,  

- armaturę zabezpieczającą i pomiarową, 

- system dozowania chloru, 

- system odprowadzania popłuczyn, 

- agregat prądotwórczy. 

 

Na Stacji Uzdatniania Wody w Robaczynie jest stosowany proces uzdatniania  dwustopniowy. Woda ze studni trafia 

do  aeratora centralnego (napowietrzanie zamknięte), a z niego poprzez kolektor trafia do 5 zbiorników z filtrami 

odżelaźniającymi. Z nich za pomocą kolektora trafia do kolejnych 6 zbiorników odżelaźniająco-odmanganiających. 

Po uzdatnieniu woda trafia do zbiornika retencyjnego podzielonego na trzy komory, a z nich poprzez zestaw 3 pomp 

do sieci wodociągowej. Wody popłuczne trafiają do oznakowanego odstojnika gdzie po odstaniu woda trafia do 

ziemi (rów melioracji szczegółowych).  

 

5. SUW Brońsko   

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w obrębie wiejskim Gminy Śmigiel w miejscowości Brońsko 

położona na działce geodezyjnej o numerze 252/1. Wyposażona jest w trzy ujęcia wód podziemnych zaopatrujące 

w wodę miejscowości:  Brońsko, Księginki, Stary Białcz, Nowy Białcz, Skoraczewo, Czaczyk, Karśnice, Bielawy, 

Żegrówko, Żegrowo. Ujęcia posiadają zatwierdzone w pozwoleniu wodnoprawnym  zasoby dopuszczalne roczne 

w wysokości  491 000 m3/rok. Na przedmiotowym ujęciu zlokalizowane są następujące studnie: 

• Studnia nr 1 – Qwyd..= 20 m3/h przy depresji s= 1,35 m , o głębokości 24 m 

• Studnia nr 2a – Qwyd..= 20 m3/h przy depresji s= 1,3 m , o głębokości 23,6 m 

• Studnia nr 3a – Qwyd..= 20 m3/h przy depresji s= 1,2 m , o głębokości 24 m 

 

Studnie działają naprzemiennie lub wszystkie razem w razie potrzeb. Są eksploatowane tak aby nie 

przekroczyć wydajności eksploatacyjnej wynikającej z pozwolenia wodnoprawnego. Woda surowa charakteryzuje 

się zawartością żelaza oraz manganu. Ujęcie wyposażone jest w urządzenia kontrolno – pomiarowe. Na terenie 

SUW Brońsko znajduje się: wolnostojący budynek stacji uzdatniania wody, zbiornik retencyjny wieżowy, agregat 

prądotwórczy znajdujący się pod wiatą, odstojnik wód popłucznych i zbiornik do gromadzenia powietrza z 

sprężarek. W budynku SUW znajduje się chlorownia i hala filtrów oraz sanitariat. Przedmiotowa stacja wyposażona 

jest w urządzenia: 

- aerator, 

-  filtr odżelaźniająco-odmanganiające, 

-  dwie sprężarki, 

- 3 pompy tłoczące na sieć, 
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- armaturę zabezpieczającą i pomiarową, 

- system dozowania chloru, 

- system odprowadzania popłuczyn, 

- agregat prądotwórczy. 

 

Woda surowa ujmowana ze studni głębinowych rurociągiem tłocznym kierowana jest  na aerator sprzężony 

wolnostojący wraz z powietrzem z zbiornika, w którym znajduje się nagromadzone powietrze z sprężarek. Po 

napowietrzeniu woda trafia za pomocą przewodów do zbiornika filtracyjnego. Po uzdatnieniu trafia do zbiorników 

retencyjnych, a z nich poprzez zestaw trzech pomp  do sieci wodociągowej. Wody popłuczne trafiają do 

oznakowanego odstojnika gdzie po odstaniu woda trafia do ziemi (rów melioracji szczegółowych).   

 

6. SUW Bronikowo  

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w obrębie wiejskim Gminy Śmigiel w miejscowości Bronikowo, 

położona jest na działce geodezyjnej o numerze 123/4. Wyposażona jest w dwa ujęcia wód podziemnych 

zaopatrujące w wodę miejscowości:  Bronikowo, Machcin, Morownica, Podśmigiel, Nowe Szczepankowo, Bukówiec 

Górny (ul. Machcińska), Śmigiel (ulice: Morownicka, Winnicka, Polna, Łebkowicza, Młyńska, Wodna do torów), 

Nietążkowo (ul. Leśna 63). Ujęcia posiadają zatwierdzone w pozwoleniu wodnoprawnym  zasoby dopuszczalne 

roczne w wysokości  210 240 m3/rok. 

Na przedmiotowym ujęciu zlokalizowane są następujące studnie: 

• Studnia nr 1 – Qwyd..= 24 m3/h przy depresji s= 7,35 m , o głębokości 59 m 

• Studnia nr 2 – Qwyd..= 24 m3/h przy depresji s= 7,35 m , o głębokości 28 m 

 

Studnie są eksploatowane naprzemiennie lub obie w razie potrzeb tak aby nie przekroczyć wydajności 

eksploatacyjnej wynikającej z pozwolenia wodnoprawnego. Woda surowa charakteryzuje się zawartością żelaza i 

manganu. Ujęcie wyposażone jest w urządzenia kontrolno – pomiarowe. Na terenie SUW Bronikowo znajduje się: 

wolnostojący budynek stacji uzdatniania wody, zbiornik retencyjny podzielony na dwie komory, odstojnik wód 

popłucznych – sześciokomorowy z kręgów żelbetowych, wiata pod którą znajduje się agregat prądotwórczy. W 

budynku SUW znajdują się pomieszczenia: chlorownia, pomieszczenie sterowni, magazyn, toaleta i hala filtrów. 

Przedmiotowa stacja wyposażona jest w urządzenia: 

-  aerator, 

-  2 filtr odżelaźniająco-odmanganiające, 

- sprężarkę, 

- 3 pompy tłoczące na sieć, 

- 2 pompy płuczne, 

- hydrofor, 

- zbiornik do gromadzenia powietrza z sprężarek. 

- armaturę zabezpieczającą i pomiarową, 

- system dozowania chloru, 

- system odprowadzania popłuczyn, 

- agregat prądotwórczy. 

 

Woda surowa ujmowana ze studni głębinowych rurociągiem tłocznym kierowana jest  na aerator 

wolnostojący po napowietrzeniu woda trafia za pomocą przewodów do dwóch zbiorników filtracyjnych. Woda po 

uzdatnieniu trafia do zbiorników retencyjnych, a z nich poprzez zestaw trzech pomp sieciowych do sieci 
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wodociągowej. Wody popłuczne trafiają do oznakowanego odstojnika gdzie po odstaniu woda trafia do ziemi (rów 

melioracji szczegółowych – rów machciński).  

Ścieki oczyszczane są w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul Przemysłowej 10 w Koszanowie na 

działce nr 157/1, oczyszczone ścieki odprowadzane są wylotem DN ∅ 300 do rowu melioracyjnego typu Ł. Spółka 

posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne. Ponadto na terenie gminy Śmigiel zlokalizowanych jest 44 sieciowych 

przepompowni ścieków.  

 

Zestawienie parametrów ścieku surowego. 

Parametry  

Ścieki surowe 

Azot ogólny CHZT 
Fosfor 
ogólny  

Zawiesiny 
ogólne  

BZT5 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

III kwartał 
2020 

100 1550 12,4 880 480 

98 897 6,3 370 460 

72 663 7,75 360 410 

Średnia  90 1037 9 537 450 

II kwartał 
2020 

88 735 9,55 250 380 

130 681 6,95 240 280 

110 1070 11,8 510 530 

Średnia  109 829 9 333 397 

I kwartał 
2020 

63 934 9,4 330 400 

55 541 3,3 190 260 

109 1280 10,6 630 500 

Średnia  76 918 8 383 387 

IV kwartał 
2019 

73 803 12 260 490 

79 980 6,6 610 440 

98,2 984 9,5 430 346 

Średnia  83 922 9 433 425 

Średnia 
całoroczna 

90 927 8,85 422 415 

 

Zestawienie parametrów ścieku oczyszczonego. 

Parametry  

Ścieki oczyszczone 

Azot ogólny CHZT 
Fosfor 
ogólny  

Zawiesiny 
ogólne  

BZT5 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

III kwartał 
2020 

7,4 63,4 0,305 14 11 

12,8 64,3 0,3 18 9 

6,9 95,4 0,4 28 21 

Średnia 9 74 0 20 14 

II kwartał 
2020 

29,1 60,5 1,02 26 15 

33 35,1 0,3 10 7 

15,8 33 0,3 7 7 

Średnia 26 43 1 14 10 

I kwartał 
2020 

3,18 66,3 0,3 8 22 

6 53,7 0,835 20 8 

13,5 64 0,3 14 9 

Średnia 8 61 0 14 13 

IV kwartał 
2019 

9,1 50,3 0,415 5,5 7 

12,9 26 0,3 11 6 

9,72 46,2 0,3 12 4,8 
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Średnia 11 41 0 10 6 

Średnia 
całoroczna 

13 55 0,42 14 11 

Zestawienie dopływów i odpływów na oczyszczalni ścieków na 2019 rok. 

REJESTR ODPŁYWU  - OCZYSZCZALNIA 
KOSZANOWO 

 
 REJESTR DOPŁYWU - OCZYSZCZALNIA 

KOSZANOWO  
 

  Październik Listopad Grudzień  
   Październik Listopad Grudzień 

1 2467 1742 1767  
 1 1837 1062 1484 

2 1552 1744 1708  
 2 2126 1139 1950 

3 1866 1343 1677  
 3 1845 1279 1766 

4 1740 2199 1711  
 4 1902 1568 1641 

5 1799 2239 1386  
 5 2086 1736 1833 

6 1833 1422 1833  
 6 1463 1958 1824 

7 1812 1786 2112  
 7 1757 1817 1987 

8 1772 1754 1759  
 8 1974 1848 1568 

9 1842 2162 1308  
 9 1917 1936 1752 

10 1699 1754 1740  
 10 1899 1538 1889 

11 1785 1329 2044  
 11 1156 1720 1818 

12 1972 1728 1845  
 12 922 1632 1934 

13 1756 1317 1777  
 13 1583 1722 1740 

14 1366 1656 1729  
 14 1907 1935 2034 

15 1832 1765 1775  
 15 1820 1577 1510 

16 1814 1768 1325  
 16 1834 1937 1794 

17 1838 1707 1838  
 17 1700 1599 1745 

18 1765 1740 1325  
 18 1848 1902 1733 

19 1347 1713 1777  
 19 1830 1797 1806 

20 2161 1565 1722  
 20 1525 1763 1883 

21 1361 1737 1753  
 21 1876 1856 2298 

22 1330 1723 2160  
 22 1761 1836 1739 

23 1333 2124 1739  
 23 1785 1830 2050 

24 1862 1755 1760  
 24 1742 1644 1857 

25 1738 1324 2239  
 25 1756 1801 1920 

26 1787 1790 1716  
 26 1785 1805 1589 

27 1767 1782 1314  
 27 1613 1594 1719 

28 1328 1356 1319  
 28 903 1608 1673 

29 1845 881 1723  
 29 1274 1723 1573 

30 1366 895 1302  
 30 1202 1770 1787 

31 1968   2172  
 31 1213   1770 

SUMA 53 703 49 800 53 355  
 SUMA 51 841 50 932 55 666 

    
 

     

Suma odpływu w IV kwartale:  156 858  
 Suma dopływu w IV kwartale:  158 439 
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Zestawienie dopływów i odpływów na oczyszczalni ścieków na 2020 rok. 

 

REJESTR ODPŁYWU  - OCZYSZCZALNIA 
KOSZANOWO 

 
 REJESTR DOPŁYWU - OCZYSZCZALNIA 

KOSZANOWO  
 

  Październik Listopad Grudzień  
   Październik Listopad Grudzień 

1 2245 1804 1779   1 2284 1780 1849 

2 1771 2183 1668   2 1869 2467 1786 

3 1730 2239 2251   3 1946 2044 1681 

4 2235 1760 1801   4 1760 1897 2275 

5 1411 2136 2193   5 2049 1752 1840 

6 2191 1343 1344   6 1870 1919 1487 

7 1810 2232 1770   7 1803 1768 1730 

8 1740 1315 1776   8 1794 1387 1680 

9 2180 1752 1778   9 2058 1776 1706 

10 1804 1809 1338   10 2155 1888 1791 

11 1823 1708 1758   11 1562 1716 1912 

12 1762 1808 2235   12 1809 1764 1798 

13 1766 1802 1815   13 2453 1922 1486 

14 2719 1798 1333   14 2344 1825 1822 

15 2229 1786 2208   15 2375 1452 1838 

16 2749 1751 1344   16 2257 2319 1845 

17 1750 2196 1949   17 2094 1828 2071 

18 1770 1854 2241   18 1865 1665 2080 

19 1840 1333 1764   19 1951 1896 1865 

20 1753 1734 1742   20 2024 1766 1796 

21 2034 2291 2249   21 1956 1750 2016 

22 2289 1806 1738   22 2027 1437 2095 

23 1884 1329 2157   23 1955 1724 1991 

24 1815 1785 1781   24 1872 1636 1832 

25 1739 1812 2262   25 1540 1697 1469 

26 2577 1183 1338   26 1795 1679 1358 

27 622 1816 1331   27 1266 1820 2144 

28 1577 1802 1769   28 1890 1616 1921 

29 1779 1816 1821   29 1796 1623 1830 

30 2185 1354 1778   30 2258 1698 1852 

31 2260   1687   31 2107   1628 

SUMA 60 039 53 337 55 998  
 SUMA 60 784 53 511 56 474 

    
 

     

Suma odpływu w IV kwartale:  169 374  
 Suma dopływu w IV kwartale:  170 769 
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OŚWIADCZENIE 

 

Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o. w (dalej Spółka) niniejszym informuje co 

następuje.  

 

Spółka złożyła wniosek taryfowy organowi regulacyjnemu - Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie, w dniu 26.02.2021 r.  Do dnia 12.04.2021 r. Organ nie wydał decyzji administracyjnej 

w sprawie. 

 

Nie wydając decyzji w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c. ust. 1 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(dalej „u.z.z.w.”), Organ utracił kompetencję do jej wydania. Taki skutek upływu wspomnianego 

terminu potwierdził jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 

2020 r., sygn. akt: I GSK 514/20. Mimo tego, Organ regulacyjny zdecydował się wydać decyzję 

o odmowie zatwierdzenia taryf w dniu 22.04.2021 r.  

 

W ocenie Spółki, wskazana decyzja wydana została z naruszeniem prawa, w związku 

z czym Spółka: 

1) wystąpiła o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wejście taryf w życie z mocy 

prawa, 

2) złożyła odwołanie od decyzji jako wydanej przez Organ w momencie, w którym nie 

posiadał już kompetencji do jej wydania.  

 

Jednocześnie mając świadomość obowiązków ustawowych, jakie ciążą na Spółce, ogłosiła 

nowe taryfy, zgodnie z art. 24f ust. 3 u.z.z.w.  

 

Biorąc pod uwagę prawdopodobny spór, który być może rozstrzygnąć będzie musiał 

właściwy sąd administracyjny, Zarząd Spółki zdecydował, iż pomimo wejścia w życie nowych 

taryf, pragnąc całkowicie wyeliminować ryzyko obciążenia Odbiorców usług Spółki 

zawyżonymi należnościami, do czasu zakończenia sporu, Spółka będzie obciążała swoich 
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Klientów wyłącznie częściowo, tj. z zastosowaniem cen i stawek opłat wynikających 

z dotychczasowych taryf.  

 

Jednocześnie w razie pozytywnego dla Spółki zakończenia opisanych postępowań, Spółka 

deklaruje, iż podejmie wszelkie prawem przewidziane kroki celem maksymalnego 

zminimalizowania negatywnych konsekwencji dla Odbiorców usług. 

 


