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U C H WAtA Nr 

Rady Miejskiej w Toszku 
z dnia roku 

w sprawie: zatwierdzenia taryf cen i stawek oplaty za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ 
i zbiorowe odprowadzenie sciek6w na terenie Gminy Toszek oraz ustalenia wysokosci dopiaty 
do taryfy za odprowadzenie sciek6w 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz'l,dzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pMn. zm.), oraz art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, paz. 858 
z p6zn. zm.) 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala, co nast~puje 

§ 1 

Na wniosek Remondis Aqua Toszek Sp. z 0 .0. zatwierdza si~ taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego odprowadzania sciek6w na terenie Gminy Toszek, zgodnie 
z zalqcznikiem nr 1 do uchwaly. 

§2 

Usta la si~ doplat~ dla nizej wymienionych 
odprowadzania sciek6w w wysokosci: 
Grupa I gospodarstwa domowe I odbiorcy indywid
(t.j . ... .... netto + 8% VAT) 
Grupa 1/ pozostali odbiorcy (uzytecznosc publiczna

przemysl, handel i uslugi) 
(t.j ...... .. netto + 8% VAT) 

§3 

gru p 

ualni 

, 

taryfowych z zakresu 

brutto 

brutto 

zbioro

...... 

...... 

wego 

zllm' 

zllm' 

Dopiata pokryta b~dzie z dochod6w wlasnych budzetu gminy. 

§ 4 

Spos6b rozli czenia doplaty zostanie okreslony w odr~bnej umowie. 

§5 

Wykonanie uchwaly powierzyc Burmistrzowi Toszka. 

§6 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia z mocq obowiqzujqcq od 1 stycznia do 31 grudnia 
2012 roku. 



UzasadnieniE~ do 
Uchwaly Nr 

Rady Miejskiej w Toszku 
z dnia roku 

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek oplaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodE2 

i zbiorowe odprowadzenie sciek6w na terenie Gminy Toszek oraz ustalenia wysokosci 


dop!aty do taryfy za odprowadzenie sciek6w 


Remondis Aqua Toszek Sp. z 0.0. z dniem 1 stycznia 2012r. Wprowadza nowe taryfy 

za dostarczenie wody i odbi6r sciek6w kt6re obowiqzywac bE2dq do dnia 31 grudnia 

2012 roku. 

Dla zlagodzenie skutk6w wzrostu cen dla odbiorc6w sciek6w Rada Miejska w Toszku , 

na podstawie ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodE2 i zbiorowym odprowadzeniu 

sciek6w, moze wprowadzi6 dop!aty z budzetu Gminy dla poszczeg61nych grup 

odbiorc6w ustug. Proponuje siE2 dop!atE2 dla I grupy, kt6ra bE2dzie stanowita r6i:nicE2 

pomiE2dzy taryfa a cenq dla mieszkaric6w z 201 0 r. powiE2kszonq 0 .... ....... % 

(5,02 zt brutto + .... ...... %) 


Proponuje siE2 doplatE2 dla II grupy, kt6ra bE2dzie stanowila r6znlcE2 pomiE2dzy taryfa 

a cenq dla odbiorc6w z 2010 r. powiE2kszonq 0 ...... . .. % 

(5,02 zl brutto + ..........%) 


-- "-- -~-------.- ..• 

Ip. CenaTary\owa grupa odbiorcow DoplataTaryfa 
dla mieszkar'icaz budzetu Gminy Remondis 

bruttoAqua Toszek brutto 
brutto 

1 gospodarstwa domowe I od biorcy 
10,36indywidualni 

2 Pozostali odbiorcy (uzyteczno~c publiczna, 
10,36przemysl, handel i uslugi) 

Tak obliczona doplata bE2dzie skutkowata koniecznosciq wydatkowania z budzetu 
gminy w roku 2012 kwoty ok..... ............ ..... 
odprowadzanych sciek6w jak w roku 2011) 

:cl (przy zalozeniu por6wnywalnej ilosci 

J) dla I grupy taryfowej 58.000m' x = ok. .. ................ zl 

2) dla II grupy taryfowej 82.000m' x = ok ........... .... .. .. zl 
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TARYF DLA ZBIORO EGO ZAOPATR~ENIA ~ WOD~ 
I ZBIOROWE PROWADZENIA SCIEKOW 

REMON DIS Aqua Toszek sp. z 0 .0. przedk1ada wniosek 0 zatwierdzenie taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wode( i zbiorowego odprowadz"nia Sciek6w na terenie Gminy Miasta 
Toszek na okres od dnia 01.01.2012 L do 31.12.201 2 L 

Pov,-yzsze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 


zbiorowym zaopatrzeniu w wod« i zbiorowym odprowadzeniu sciek6w (Dz. U. z 2006 L Nr 123, 

poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustaw-y . 


Ceny i stawki oplat zawarte w taryfach okreslono na podstawie niezbe(dnych przychod6w 

dla prowadzenia dzialalnosci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod", i zbiorowego 

odprowadzenia sciek6w na terenie Gminy Miasta Toszek. 


Kierujqcy przedsie(biorstwem 
wodociqgowo - kanalizacyjnym: 

s:«i~~: ptk;t~DU 
I rngr nerber! Karlowski 

Zalqczniki : 

I . Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wode( i zbiorowe odprowadzanie sciek6w 
2. Uzasadnienie wniosku 
3. Sprawozdanie za ostatni rok obrotowy 
4.Wieloletni plan rozwoj u i rnodernizacji urzildzen wodociqgowych i urzildzen kanali zacyjnych. 
5. Tabele od A do H 
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REMONDIS Aq ua Toszek sp. z 0.0. 

44-180 Toszek ul. G6rnosi,!ska 2 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE; I 

ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA SCIEKOW NA TERENIE GMINY 


MIASTA TOSZEK NA OKRES 


od dnia 01.01.2012 f. do dnia 31.12.2012 f. 



SPIS TRESCI 

I. INFORMACJE OGOLNE 

II. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOOE; I ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA SCIEKOW 

1. RODZAJE PROW ADZONEJ DZIALALNOSCI 

2. RODZAJE I STRUKTURA TARYFY 

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCOW USLUG 

4. RODZAJE I WYSOKOSC CEN I STAWEK OPLA T 

5. W ARUNKI ROZLlCZEN ZA ZAOPATRZENIE W WODE;: J ODPROWAD ZAN IE SCIEKOW 

6. WARUNKJ STOSOWANIA CEN I STAWEKOPLAT 

III. UZASADNIENIE WNIOSKU 0 ZATWIERDZENIE T ARYF 

IV. INFORMACJA 0 ILOSCI I CENIE ZA ZAKUP WODY ORAZ 0 ILOSCI I CENIE 
ZA WPROW ADZENIE SCIEKOW DO URZt\DZEN NIE BE;Dt\CYCH W 
POSIADANIU PRZEDSIF;BlORSTWA. 



1. INFORMACJE OGOLNE 


REMOND1S Aqua Toszek sp. z 0.0. zwana dalej Przedsii'biorstwem przedstawia nimeJ szym 
propozycji' taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodi' i zbiorowego odprowadzania sciek6w, w tym 
wysokosc cen i stawek oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wodi' i zbiorowe odprowadzanie sciek6w, 
obowi~zujq.ce na terenie Gminy Miasta Toszek na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 
grudnia 2012 r. 

Podstawa prawna opracowania taryfy: 

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodi' i zbiorowym 
odprowadzaniu sciek6w (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do 
tej ustawy. 

Rozporz'l.dzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie okreslenia taryf, 
wzoru wniosku 0 zatwierdzenie taryf oraz warunk6w rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w · 
wodi' i zbiorowe odprowadzanie sciek6w(Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886). 

Taryfowe ceny i stawki oplat dotycz'l. wszystkich odbiorc6w uslug wodoci~owo - kanalizacyjnych 
swiadczonych przez REMONDIS Aqua Toszek sp. z 0.0. z siedzib'l. w Toszku. 

Zgodnie z art.22 Ustawy, taryfa obejmuje takZe ceni' za wodi' pobran'l. z publicznych studni i 
zdroj6w ulicznych, wodi' zuzyt'l. do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpoZarowe oraz 
do zraszania publicznych ulic i teren6w zielonych. 

http:obowi~zujq.ce


II. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODF; I ZllIOROWEGO 

ODPROWADZANIA SCIEKOW 

II. 	J. RODZA.JE PROWADZONEJ DZIALALNOSCI 

REMONDIS Aqua Toszek sp. z 0.0. okreslony jest umow't sp61ki. 

Przcdmiot dzialalnosci Przedsi"biorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wiod" 
zbiorowego odprowadzania sciek6w stanowi : 

I. 	 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod,,: ujmowanie i dostarczanie wody uslugobiorcom z 
kt6rymi zawarto umow", za pomoq urz'tdzen wodoci<tgowych (PKWiU: 36.00.20) 

2. 	 w zakresie zbiorowego odprowadzania sc iek6w : oczyszczanie i odprowadzanie sciek6w 
dostarczonych przez uslugobiorc6w, z kt6rymi zawarto umowy, za pomoc't urz'tdzen 
kanalizacyjnych (PKWiU: 37.00.11) 

Dzialalnosc zbiorowego zaopatrzenia w wod" i zbiorowego odprowadzania sciek6w 
Przedsi"biorstwo prowadzi na podstawie udzielonego zezwolenia wydanego w formie Oecyzji nr 
GK - 643110112003 z dnia 19.11.2003 r. 

przedsi"biorstwo prowadzi ww. dzialalnosc za pomoc't urz'tdzen wodoci'lgowych i urz'ldzen 
kanalizacyjnych, b"d'lcych w posiadaniu Przedsi"biorstwa tj. stanowi'lcych wIasnose 
Przedsi"biorstwa i dzierrawionych od Gminy Miasta Toszek. 

Poza gospodark't wodoci<tgowo - kanalizacyjn't Przedsi"biorstwo prowadzi takZe inn", dzialalnosc 
gospodarczq, nie b"dl'lcl'l przedmiotem wniosku. Koszty pozostalej dzialalnosci nie obcil'lzajl'l 
koszt6w dostarczania wody i odbioru sciek6w. 

II. 2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY 

Wnioskowanl'l kalkulacj" cen i stawek oplat - zgodnie z prz.episami rozporZl'ldzenia - oparto 0 

wartosc niezb"dnych przychod6w. Szczeg61y kalkulac ji przedstawiono w tabeli C - Ustalenie 
poziomu niezb"dnych przychod6w oraz tabeli F - Kalkulacja cen i stawek oplat za wod" i scieki 
metodl'l alokacji prostej. 

Zgodnie z Ustawq, taryfy zastaly zaprojeklowane w spos6b zapewniajl'lcy: 

uzyskanie niezb"dnych przychod6w 

ochron" oclbiorc6w uslu g przed nieuzasadnionym wzrostem oplat i cen 

eliminowanie subsydiowania skrosnego 

motywowanie odbiorc6w uslug do racjonalnego uZylkowania wody ogramczama 
zanieczyszczania sciek6w 

latwosc obliczania i sprawdzania przez odbiorc6w uslug wysokosci cen i opM 

http:37.00.11
http:36.00.20
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U\Vzgl~dlliaj 'lc powyzsze w zakres ie: 

zbiorowego zaopalrzenia w wod~ wyloniono taryff nj cj ednolit~ wieloczlollow:) 

zbiorowego odprowadzania seiek6w wy!oniono taryfl' jedllolit'! jcdlloczlonow:). 

II.3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCOW USLUG 

W Przedsi«biorstwie dokonano podzialu odbiore6w uslug na taryfowe grupy odbiore6w, stosuj,!e 
alokacj~ koszt6w tylko w opareiu 0 stopien obeiqZenia urz'!dzen wodoei<tgowyeh i kanalizaeyj nyeh 
tj . w opareiu 0 udzial poszezeg61nyeh taryfowyeh grup odbiore6w uslug w ea!kowitej ilosei 
dostarczonej wody lub w ealkowitej ilosei odebranyeh sciek6w. Alokaeja oparla 0 r6znic~ w 
kosztaeh oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska nie ma tutaj zastosowania ze wzgl~du na 
ieh niewi elk,! r6znie~. Z tego powodu ustalono jednakow<1. een~ za wod~ i seieki dla wszystkieh 
taryfowyeh grup odbiorc6w uslug, oraz r6znej wysokosei stawki oplaty abonamentowej, wyliczonej 
w oparciu 0 gotowosc do swiadczenia uslug. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod~ wyloniono dwie grupy taryfowe odbiore6w uslug tj. 

gospodarstwa domowe, wlaseiciele i zarz,!dcy budynk6w, wsp61noty mieszkaniowe, 
sp61dzielnie mieszkaniowe 

pozostalych odbiore6w 

Podobnie w zakresie zbiorowego odprowadzania sciek6w wy!oniono dwie taryfowe grupy 
odbiorc6w uslug kt6re obejmuj,!: 

gospodarstwa domowe, wlascieiele i zarz'!dcy budynk6w, wsp61noty mieszkaniowe, 
sp61dzielnie mieszkaniowe 

pozostalyeh odbiorc6w. 

I1.4. RODZAJE I WYSOKOSCI CEN I STA WEK OPLt\T 

Struktura taryfowa - woda 

Przy rozliezeniaeh za dostarczon'! wod~ dla obu grup odbiorc6w us!ug obowi'lzuje taryfa 
dwuczlonowa skladaj,!ca si<; z: 

eeny wyrazonej w z!otych za 1 m3 dostarczonej wod y 
stawki op!aty abonamentowej, nie zalewej od ilosci dostarczonej wody, p!aconej w z!otyeh na 
odbiorc" us!ugi na miesi,!c 

Strnktura taryfowa - scieki 

Przy rozli czeniaeh za odprowadzane scieki dla obu grup odbiore6w uslug obowiqzuje taryfa 
j ednoezlonowa sk!adajqea s i~ z ceny wyrazonej w z!otych za I m3 odprowadzonych sciek6w. 

W zwi,!zku z powyzszym, Przedsi"biorstwo wnioskuje 0 ustalenie taryfy za dostarczanie wody i 
odprowadzanie sciek6w na okres od 1 styeznia 2012 r. do 31 gmdnia 2012 r. w nast<;pujqcy spos6b 



( w zlotych brutto) 

Rodzaj e 
prowadzonej 
dzialalnosci 

1 

Taryfowe grupy 
odbiorc6w 

2 

I 20 II r. 
Oplaty obecne 

3 

2012 r. 
~-

Oplaty wnioskowane 

4 

Zaopatrzenie 
w wod~ 

1. gos podarstwa 
domowe, wlasciciele 
i zarzqdcy budynk6w, 
wsp61noty 
mieszkaniowe, 
sp61dzielnie 
mieszkaniowe 

4,22 + 8% VAT ~ 4,56 
zll m3 brutto 

4,17 + 8% VAT ~ 4, 50 

zl/odb.lm-c brutto 

4,63 + 8% VAT ~ 5,00 
zll m 3 brutto 

4,70 + 8% VAT ~ 5,08 
zl/odb.lm-c brutto 

II. Pozostali odbiorcy 
4,22 + 8% VAT ~ 4,5 6 
zll m3 brutto 
8,06 + 8% VA T ~ 
8,70 zl/odb .lm-c brutto 

4,89 + 8% VAT ~ 5,28 
zll m3 brutto 

27,00+8%VAT~ 

29, 16 zllodb.lm-c brutto 

Odprowadzanie 
sciekiiw 

I. gospodarstwa 
domowe, wlasc iciele 
i zarzqdcy budynk6w, 
wsp61noty 
mieszkaniowe, 
sp6ldzielnie 
mieszkaniowe 

8,02 + 8 % V A T ~ 
8,66 zl! m3 brutto 

9,59+ 8 % VAT= 10,36 
zll m) brutto 

II. Pozostali odbiorcy 8,02 + 8 % V A T ~ 
8,66 zll m 3 brutto 

9,59 + 8 % VAT~ 10,36 
z ll m) brutto 

n.5.WARUNKI ROZLICZEN ZA ZAOPATRZENIE W WODF; I ODPROWADZANIE 
SCIEKOW. 

Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodl( 1 zbiorowe odprowadzanie sciek6w 
prowadzone S'l. zgodnie z przepi sami ustawy i rozporz'l.dzenia wymienionymi w pkt. I 
niniejszego wniosku taryfowego, zgodnie z zawartymi umowami na dostarczanie wody i 
odprowadzanie sciek6w, a takZe zgodnie z "Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania 
sciek6w" uchwalonym przez Rad, Miejsk'l. w Toszku ( Uchwala Rady Miejskiej w Toszku ill 

XXXV /356/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r.) 

1. 	 Rozliczenia za dostarczon'l. wod~ prowadzone s'l. na podstawie ilosci dostarczonej do 
nieruchomosci wody ustalonej na podstawie wskazan wodomierza gl6wnego i ceny oraz 
stawki oplaty abonamentowej 



2. 	 W przypadku braku wodomierza gl6wnego iJose pobranej wody ustala sil' na podstawie norm 
zuzycia wody -- zgodnie z Rozporz'\.dzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 14 styeznia 2002 r. 
w sprawie okrdlenia przeei ~tnyeh norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) 

3. 	 1I0se odprowadzanych sciek6w ustala si~ w oparcill 0 wskazania urz'\.dzenia pomiarowego 
kt6re instaluje i utrzymuje dostawca sciek6w. W razie braku urz'\.dzenia pomiarowego ilosc 
odprowadzanych sciek6w ustala siy jako r6wn'\. ilosci dostarczonej wody. 

4. 	 W rozliczeniach ilosci odprowadzonych sciek6w, ilose bezpowrotnie zuzytej wody 
uwzgJ«dnia si~ wyl'lcznie w6wczas, gdy wielkosc jej zuzyeia na ten eel ustalona jest na 
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy (art.27 ust.6 
ustawy) . 

5. 	 W przypadku braku wodomierza gl6wnego, nie dluzej niz do tenninu okreslonego ustaw'l 
ilose wody dostarczonej do nieruchomosci ustala s i ~ w oparciu 0 przeci~tne nonny 
zuzycia wody, okreslone odr~bnym przepisem prawa, a ilose sciek6w w takim przypadku 
jako r6wna ilosci wody wynikaj'\.eej z nonn. 

6. 	 W przypadku niesprawnosci wodomierza gl6wnego stosuje si~ przeci~tne nonny zuzycia 
z ostatnich 3 miesi~cy od daty przyj~cia zgloszenia jego niesprawnosc i. 

II.6. W ARUNKl STOSOW ANIA CEN I ST A WEK OPLA T 

II.6.l. Zakres swiadczonych uslug dla poszczegolnycb taryfowycb grup odbiorc6w 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod«: , 
zaopatrzenie w wod« gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych 
wielorodlinnych i jednorodzinnych 
zaopatrzenie w wod« jednostek budzetowych uzyteeZTlosci publicznej 
zaopatrzenie w wod\, przemyslu 
zaopatrzenie w wod~ obiekt6w uslugowych 
dostarczenie wody : 

a) do zdroj6w ulicznych 
b) na potrzeby jednostek strazy pozarnej i zasilan ia publicznych fontann, 
c) Do zraszania ulic i publicznych teren6w zielonych. 

Zbiorowe odprowadzanie sciek6w odbywa si« z budynk6w mieszkalnych, obiekt6w 
przemyslowych i uslugowych, jednostek budZetowych i uzytecznosci publicznej. 

II.6.2. Standardy jakosciowe obslugi odbiorcow uslug. 

Okreslone w Taryfie ceny i stawki oplat s'l rozliczane i stosowane przy zachowaniu 
standard6w jakosciowych obslugi klient6w wynikaj'lcych z obowi'\.zujll.cych przepis6w prawnych, 
oraz standard6w wyszczeg61nionych w "Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania sciek6w" 
uchwalonym przez Rad~ Miejsk'l w Toszku uchwal'\. nr XXXV13 56/2006 z dnia 18 kwietnia 
2006 r. 

Przedsi~biorstwo dostarcza wod~ i odprowadza scieki na podstawie umowy zawartej na pismie z 
odbiofC'\. llslug. 



Przedsi~biorSlwo reaJizuje wymagania dotycz<\ce jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez 
ludzi okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.1l.2002 r. w sprawle wymagan 
dOlyCZqcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. 

Ill. UZASADNIENIE WNIOSKU 0 ZATWIERDZENIE TARYF 

III.I. Zakres swiadczonych uslug i lokalnych uwarunkowm\ ich swiallczenia 

Przedsi~biorstwo zapewnia zdolnosc posiadanych urzqdzen wodociflgOwych do realizacji 
dostaw wody w wymaganej ilosc i i odpowiedniej jakosci w sposob ciflgly i niezawodny oraz 
niezawodnego odprowadzania sciekow maj<tc na uwadze ochron~ interesow odbiorcow uslug 
a takze wymagafl ochrony srodowiska a lak2:e optymalizacj~ kosztow. 

Przedmiotem dzialalnosci Przedsi~biorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod« 
zbiorowego odprowadzania seiekow jest: 

pobor i uzdatnianie wody 
rozprowadzanie wody 
odprowadzanie sciekow 
oczyszczanie sciekow 

Lokalny rynek odbiorcow uslug wodociflgowo - kanalizaeyjnych charakteryzuje si« malej<tc<t liczb<t 
odbiorc6w uslug, przy rownoczesnym utrzymywaniu si« ilosei pobieranej wody. W zakresie 
odprowadzania sciek6w ich ilosc nieznacznie wzrasta w zw1<tzku z oddaniem do eksploatacji 
nowyeh instalacji tj. sieci kanalizacyjnych i lokalnyeh oczyszezalni seiek6w. 

I11.2. Standardy jakosciowe uslug, w tym informacja dotyczlIca wplywu okreslonej taryfy na 
ich popraw~. 

Celem Przedsi~biorstwa jest stala poprawa jakosci uslug, pozwalajqca na szybkie reagowanie i 
likwidacj« zakl6cen proces6w produkcyjnych, a takze na stal<t kontrol« parametrow jakosciowych. 
Przedsi~biorstwo planuje realizaei« przedsi~wzi«c raejonaJiz.uj<teych zuzycie wody, ktore b«d<t 
polegaly na ograniczaniu strat wody poprzez: 

wyznaczeniu w oparciu 0 analiz~ miejsc i ilosci wy~;t«puj<tcych awarii odcink6w sieci 
wodociflgOwych do remontow i wymiany 
budowy systemu monitoringu sieei 
wymian~ przestarzalej armatury na sieei 
zabezpieczeniem hydrant6w celem uniemozliwienia nielegalnego poboru wody 

W zakresie uslug kanalizacyjnych, dzialania b«d<t nakierowane na bud ow\, kolektor6w 
umozliwiaj<tcych przyl<tezenie nowych odbiorc6w uslug. 

Proponowane zmiany w wysokosci cen i stawek oplat abonamentowych za wod~ maj'l. na eelu nie 
tylko pokryeie wszystkich koszt6w wynikaj'l.cych z biez<tcej eksploatacji uj~c wody i sieci 
wodoci~owe.i, ale dodatkowo maja na eelu wygenerowanie srodkow finansowych na realizacj« 
zadan wynikaj<tcych z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji ur2<tdzen wodociflgowych i 
kanalizacyjnyeh 



111.3. Spodzicwnne korzysci ekonomiczne przy wprowadzaniu metod alokacji 
kosztow. 

Wyodr~bl1ienie gnJP taryfowych oraz wprowadzenie taryfy dwuczlonowej wplynie na wi~ksz~ 

stabilnosc funkcjonowania przedsi~biorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod" 
zbiorowego odprowadzania sciekow. Stawka oplaty abonamentowej ustalona w oparciu 0 : 

gotowosc do swiadczenia uslug 
koszty odczytow 
koszty rozliczenia naleznosci 

zapewni Przed si~biorstwu przychody niezaleznie od poziomu sprzedazy. 

111.4. Zmiana warunkow ekonomicznych w roku obowillcz)"vania tary f 

Kaikulacj~ oplat - zgodnie z przepisami rozporz~dzenja z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawle 
okreslenia taryf, wzo ru wniosku 0 zatwierdzenie taryf oraz warunkow roziiczen za zbiorowe 
zaopatrzenie w wod" i zbiorowe odprowadzanie sciek6w - oparto na wartosci niezb~dnych 

przychodow. Jch realizacja gwarantuje pokrycie wszystkich kosztow biez&.cej eksploatacji jak i 
niezb"dnych remont6w urz&.dzen wodoci&.gowo - kanalizacyjnych. Szczegoly kalkulacji 
przedstawiono w tabeli "C - Ustalenie poziomu niezb"dnych przychodow". 

Kalkulacja oplat przedstawiona jest szczegotowo w zat~czniku do wniosku w tabeli "F - kalkulacja 
cen i stawek oplat za wod<; i od prowadzanie sciek6w". 

W przedstawionej kalkulacji Przedsi<;biorstwo zalozylo wzrost ceny wody 0 0,44 zl/m' brutto dla I 
grupy taryfowej i 0 0,72 zl/m' brutto dla II grupy taryfowej , w stosunku do obecnie obowi&.zujqcej, 
oraz wzrost ceny sc iekow 0 1,70 zllm' brutto w stosunku do ceny obecnie obowiqzujqcej, z tym ze 
w taryfie za scieki uwzgl~dniony zostal podatek od nieruchomosci w pelnej wysokosci. W 
przypadku podj~cia przez Rad~ Miejskllc w Toszku uchwaly 0 zwolnieniu lub obniZeniu 
podatku od nieruchomosci dla grunt6w, budynk6w i budowli zwillczanych ze zbiorowym 
odprowadzaniem sciek6w, to Zarzllcd sp6Ilki dokona przeliczenia taryfy i w formie 
autopoprawki wniesie pod obrady Rady Miejskiej. 
Zar6wno w cenie I m' dostarczonej wody jak i odprowadzonych sciek6w uj <; to marz", zysku na 
poziomie 10% , co zost31o ustalone przez Wsp61nik6w spotki tla NWZ W w dniu 7.10.2011 r. 

W kalkulacji niezb<;dflych przychodow w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod<; zaplanowano 
wzrost kosztow: 

z tytutu amortyzacji 0 kwot<; 44 171 ,99 zl. Wzrost koszt6w w tej pozycji jest WYflikiem 
realizacji przez Przedsi<;biorstwo inwestycji zatwierdzonych do reali zacji przez zgromadzenie 
wspolnikow. 
zakupionej energii elektrycznej 0 kwot<; 9159,16 zl. Niewielki wzrost kosztow zakupu energii 
elektrycznej jest wynikiem wynegocjowania z dostawcq stalych cen na dostaw<; energii czynnej. 
zakupu wody w kwocie 8158,62 zl w zwi~zku z podwyzszeniem cen jednostkowych u 
zewn«trznych dostawcow 
podatku od nieruchomosci 0 kwot~ 9205,54 zl w zVl iqzku z oddanicm do eksploatacji 
zrealizowanych inwestycji infrastmkturalnych przez przedsi" biorstwo. 
Odsetek od leasingu finansowego zaci&.gni<;tego na rea lizacj <; inwestycji w kwocie 23592,84 zj 

Obnizeniu ulegajq koszty: 

zakupu materialow 0 kwot~ 30328,88 zl 

wynagrodzen 0 kwot~ 10033,40 zl 

wlasnego transportu 0 kwot<; 1269,99 zl w zwiqzku z zamortyzowaniem si<; cz<;sci sprz~tu 




zakupu uslug obcych 0 kwot~ 21326,87 z! 

W kalklllacji niezb~dnych przychod6w w zakresie zbiorowego odprowadzania sciek6w 
zap!anowano wzrosl koszt6w: 

z tytulu amoltyzacji 0 kWOI~ 9812,55 zl. Wzrost koszt6w w tej pozycji jest wynikiem realizacji 
przez Przedsi<;biorstwo inwestycji 
zakupionej energii elektrycznej 0 kwot<; 6271,90 zl. Niewielki wzrost koszt6w ZakllPU energii 
elektrycznej jest wynikiem wynegocjowania z dostawci\. stalych cen na dostaw~ energii czynnej. 
podatku od nieruchomosci 0 kwot<; 136 411 ,72 zl w zwii\.zkll z tym, ze na dzien zlozenia 
niniej szego wniosku nie si\. uchwalone stawki podatkll od nieruchomosci oraz zwolnienia z tego 
podatku co sklltkuje koniecznosci<\. wliczenia do laryfy pe!nej kwoty podatku 
koszt6w og61nozakladowych 0 kwot~ 21 895,676 zl alokowanych w oparciu 0 lldzia-l 
procentowy w og61nej strllkturze koszt6w bezposrednich ( wzrost podatk6w) 

Obnizeniu ulegaji\. koszty: 
odsetki od pozyczki z WFOSiGW w Katowicach 0 kwot~ 13 660,00 zl w zwi<\.zku ze splat<\. rat 
kapitalowych. 

IV. 	 INFORMACJA 0 ILOSCI I CENIE ZA ZAKUP WODY ORAZ 0 ILOSCI I CENIE 
ZA WPROWADZENIE SCIEKOW DO URZJ\DZEN NIE BF;DJ\CYCH W 
POSIADANIU PRZEDSIF;BIORSTW A. 

Przedsi~biorstwo dokonllj e zakupu wody od 3 zewn"trznych dostawc6w tj .: 

z Zak!adu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowies z siedzib'l. 
w Sierotach dla odbiorc6w w solectwach Kotliszowice i Wi!kowiczki. W rokll obrachunkowym 
poprzedzaj'l.cym wprowadzenie nowej taryfy zakupiono 5603 m' za cent;' 3,50 zl/ m' netlo i 10 
185 m' za een~ 3,60 zl/ m' netto. W roku obowi<\.zywania nowej taryfy planowany jest zakup 
15788 m' za cen~ 3,80 zl/ m' netto 

z Zakladu Blldzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzib'l. w Rlldzincu dla 
odbiorc6w w solectwie Proboszczowice. W roku obrachunkowym poprzedzaj 'l.cym 
wprowadzenie nowej taryfy zakupiono 3429 m' za cen" 3,44 zll m' netlo + Oplata 
abonamentowa w kwocie 32,76 zl nello. W roku obowii\.zywania nowej taryfy planowany jest 
zakup 3429 m' za cenl' 4,50 zll m' netto 

z G6mosl'l.skiego Przedsi"biorstwa Wodociqgowego z siedzib'l. w Katowicach dla odbiorc6w w 
solectwie Paczynka. W rokll obrachllnkowym poprzedzaj'l.cym wprowadzenie nowej taryfy 
zakupiono: 

362 m' za cenl' 1,56 zll m' netto. 

1526 m' za cenl' 1,85 zl/ m' netto 

1695 m' za cenl' 1,93 z11 m' netto oraz ui szczono oplaty abonamentowe w kwocie 3117,12 zl 
nettolrok 

W roku obowi<\.zywania nowej taryfy planowany jest zakllp 3583 m' za cenl' 2,05 zl/ m' nellO 

Przedsi~biorstwo nie odprowadza sciek6w do oczyszczalni nie bl'd'l.cych w jego posiadaniu. 



VII. Ol'LATY ZA DODATKOWE tJSLtJGI 

VII.l Stawki zryczaltowane 

VIL1 . l oplata za odci ~ci e wody 288,00 zl 
VII.l.2 oplata za przywrocenie dostawy wody 343,00 zl 
VIL I.3 optata za odci~ci e sciekow 524,00 zl 
V ILIA optata za przywr6cenie odbioru sciek6w 524,00 zl 
VIT.1.5 oplata za wydanie warunk6w technicznych 50,01 zl 
VII.l .6. optata za odbi6r przyti\.cza wodociqgowego lub kanalizacyjnego 130,11 zl 

Podane stawki w uslugach dodatkowych s't stawkami netto, do ktOrych nalei'Y doliczyc 
obowi~uj'tcy podatek VAT. 

ZAL1\CZNIK 

1. Tabele od A do H 



Ta bela A. Porownanic cen i s taw ek oplat taryfy obowi;!zu.i~ccj w dniu zloicnia 
wniosl{u z cen:uni i s lawkami oplal nowe] laryfy dotycz'lccj za opatCl.eniH w wodft. 

Lp. 

W yszu.cgolnienit Taryfa obowi :rl..nj'le~ T fl r Y(fI !Iow a 
Zmi ana '% 

413 

TJlry fo wa gr upfl 

odbiorcow uslug 
ROU :l'.llj cen i stflwek oplat Wi elkosi fe n i s la wek Oplfll 

0 I 2 3 • S 

I Grupa I 
-cena wod y (zVm3) 

4,22 4,63 109,7 1% 

- stawJ,; a oplaty 

abonamenlOWCJ 4,17 4,70 112,71 % 

I Grupa "2 
·cena wody (zl/m) 

4,22 4,89 11 5,87010 

- stawka o platy 

abonamento ....'CJ 8,06 21 334,99% 

I Grupa . 
·cella wody ezl/ml) 

- stawka o pla!)' 

abonamenlowej 

• cena wskatnikowa I ) 



Tabela B. Porawnanie cen i stawek opla t taryfy obowi:tzuj'lcej w (iniu zloicnia 
wniosku z cenami i s tawkam i opiat nowej ta ryfy d otycz~cej odprowadzania scickaw. 

Lp. 

0 
I 

1 

1 

W yszcugolnic:ni t THyffl obowi~ z tlj:l'::"1 Tary (a nowa 

T:lryfowa g rupa 
Rodzaj een i slawtk opla t \Vi elkosc cen i stawek op lat 

odbiorc6w IIslug 

I 2 3 4 

Grupa I 
-ccna USIUgl odprowadzan w. 

Sclck6w (zllm3) 
8,02 9,59 

. slowka oplaty 

ooonamenlowej 0 0 

- cena wskaintkowa 1) 
8,02 9,59 

Grupa 2 
-eena ustUgl odprowadzanla 

sc iek6w (zI/1113) 
8,02 9,59 

. slawka oplnty 

abonamenlowcJ 0 0 

, 

- eena wskainikowa I) 
&,02 9,59 

Gmpa 
-cena uslugl odprowadw tll a 

sc ie.k6w (zllm3) 

- stawkn opb ty 

abonamentowtJ 

- cena wskairllkowa I) 

Z mi anl1 % 

413 

5 

11 9,58% 

0 

119,58 

11 9,58% 

0 

119,58 



Tabela C. Ustal enie poziomu niezbf<.l nych przyc hod6w 

Lp. Przychody - wykonanie Niezbrdne przychody 

Rok obrat hunkowy 
Wyszczeg6 1nienie po przedzaj ~cy Rok obowi::tzywania 

wp rowa dzellie nowych nowych taryf w zl 
lary r W 21 

0 1 2 3 
1 Zaopatrzenie w wade 

1) koszty eksploatacj i i utrzymania, w tym : I 374 668,58 1 369989,36 

a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 11 8643,89 162 8 15,88 

b) koszty zakupione.LPrzez siebie wody 77881 ,31 86 039,93 

2) raty kapitalowe ponad walloSC amortyzacj i 0,00 0,00 

3) odsetki 0,00 23592,84 

4) naleinosci nieregularne 18 250,00 18250,00 

5) marZa zysku -34901 ,07 138 823,94 

6. Warlos.: niezbrdnych przychod6w 1358017,51 1 550656,14 
2 Odprawadzanie sciek6,\" 

1) koszty eksp] oatacj i i utrzymania, w tym: 1 12 1 527.04 ] 293 762,40 

a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 334062,73 343875,28 

b) kosZty odprowadzania sciek6w do uw\dzen 
nieb~di\Cych wyosiadaniu przedsi,biorstwa 0,00 0,00 

2) raty kapitalowe ponad wartosc amortyzacji 1871 94,84 187 194,84 

3) odsetki 94350 ,00 80690,63 

4) nalei.nosci nieregulame 15000,00 15000,00 

5) marZa zysku -21 806,85 149595,72 

6. Wa rlost niezb£d nych przychod6w 1 396265,03 I 726243,59 
3 Srednia zmia na wartasci przychod6w

z30 patrzenie w wod~ w 0/0 X 14 ,00% 

4 Srednia zmiana wartosci przychod6w -
odprowadzanie sciek6w w % X 26,C-0 



TalJe la D. Alokacja niezb,!;dnych przychodow wed lu g t(lryfowych grup odbiorc6w using 
w roku obowi:l'l:ywnnin nowych tn ryf. 

Lp. 
Wsp61czynnik 

Wyslc7.eg6 lnicnic alokacji wg 
tabcli E 

Taryfowa grupa odbiorcow uslu g 

Grupa I Grupa 11 

0 1 2 

1 ZaOllatrzenie w wode 
I) kosz£), eksploatacji i utrzyman ia, w tym: 
a) koszty bezposrednie: 
- amOltyz,acja lub odp isy um orzeni owe A 
- wynagrod7..enia z. narzu tarn i A 
- materialy A 
- energi<l A 
zakup wody 
- oplala za korzystanie ze srodowiska B 
- pod<llki i oplary - inne A 
- uslugj obee A 
- pozostale koszty A 

b) alok owane koszty posrednie: A 

- rozliezenie koszt6w wydzialowych i 
dzialalnosci pornocniczej A 

- alokowane koszty og61ne A 
2) raty kapitalowe ponad wartosc 
amo rtyzacji A 

3) odselki A 

4) nal eznosci nieregu lame A 
5) maria zysku A 
Razem wartosc niezb~dnych przychodow 

2 
I) koszty ek sploatacji i utrzyrnania, w tyrn: 
a) koszty bezposrednie: 
- amortyzacja lub odpisy urnorzeniowe C 
- wyn agrodzeni a z narzutami C 
- rnateriat)1 C 
- energia C 
- op tata za korzystani e ze srodowiska 0 
~ podaLki i opl aLy - inne C 
- nslugi obee C 
- pozostale kosz£)' C 
b) alokowane koszty posred nie: C 
- rozliczen ie kosztow wydzialowych i 
dzialalnosci pomocniczej C 

" - aloko wane koslly og61 nc C 
2) raty kap itatowe ponad wart osc 
amortyzacji C 
3) odselki C 
4) nalezn osci nieregu larne C 
5) marza zysku C 
Rnzem wartosc niezb~dnych przychod6w 

3 4 5 

979413 ,0:; 390576,31 

11 8 188 ,0, 44 627,83 
14 8 809,50 56 190,50 
72 590,OC 27410,00 

13962 1,32 5272 1,04 
62456,39 23 583,54 
1 5897 ,0~ 26752,45 

III 857,1 8 42237,30 
72 590,00 27410,00 

3 629,50 I 370,50 

54 442 ,50 20 557,50 
17933 1,61 677 15,65 

0,00 0,00 
17 126,04 6466,80 

13 247,68 5002,32 
100772,30 38051,64 

1 110 559,07 440097,07 

7668 12,97 526949,43 

203 814,83 140060,40 
11 6 169,20 79830,80 
38 525,50 26474,50 
78056,84 53 640,2 1 

5 105,84 3508,70 
105663,06 72611,05 
45045,20 30954,80 
2370,80 I 629,20 

33 783,90 232 16, 10 
138277,75 95023,67 

11 0950,38 76244,46 
47825 ,34 32 865,29 

8 890,5 0 6 109,50 
88665,J8 60930,34 

1023 144,57 703099,02 

6 



Tabela E. Ws p61 czy nniki ::I lok..lcji w roku obowhtzywani a nowyc h taryf I) 

Wsp6lczyn nik Jedn. Tary fowa grupa odbiorc6 w us lu g 
Lp. 

al okacji 
Wyszczeg61nienie 

miary grllpa I grupa 2 grupa ... og61em 

0 1 2 3 4 5 6 7 

I. A Sprzedaz roezna wody 
m' 21 5260 8 1 282 296 542 

% 72,59 27,41 100,00 

Przewidywane roezne 

2. B 
optaty za korzystanie zJ 15 897,00 26752,45 42649,45 
ze srodowi ska - llslugi 
zaopatrzenia w wod~ 

% 37,27 62,73 100.00 

J10se roczna 
m' 106739 73336 180075,00

3. C dostarczanych 
seiek6w 

% 59,27 40,73 100,00 

Przewidywane roczne 
oplaty za korzys tanie 

zJ 5 105,84 3508,70 86 14,54 
4. D ze srodowiska - us{ugi 

odprowadzania 
sciek6w % 59,27 40,73 100 ,00 



Ta bela F. Kalklllacja cell i s tawek opla t za wod~ i od prowadza nie scie l{6w metod,! aloka cji prostej 1) 

Taryfowa grupa odbi o rc6w uslug 
Lp. Wyszczegolnienie Grup. I G rup. 2 Gruea ... 

0 1 2 3 4 
1 Zaop.lrzenie w wod~ 

I) wart os': niezb~dnych przychod6w w 
zl/rok, w tym : 1 110 559,07 440097 ,07 
a) wartost niezb~dnych przyc hod6w 
rozliczanych za ilost dostarczonej wody 997261,31 39731 5,8 1 
b) wart os.: niezb~dnych przychod6w 
rozliczanych stawk~ oplaty 
abonanmetowej 11 3297,76 4278 1,26 

2) zurycie wody w m3trok 2 15 260 81 282 
3) liczba odbiorc6w 2007 132 

4) cena 1m' wody w zllm' 2) 4,63 4,89 
5) stawka oplaty abonametowej na 
odb iorc~ w ztlmiesi~c 3) 4,70 27,00 

2 Odprowadzanie kiek6w 
1) wartos': niezb~dnych przychod6w w 

zUrek 1 023 144 ,58 703099,0 1 

2) odprowadzone kieki w m 3/rok 106739 73336 
3) cella usrugi odprowadzan ia sc iek6w w 

zllm' 4) 9,59 9,59 
4) ... 



Tabela G. Zestawienie przychod6w wedlug grup odbiorc6w us lug, z uwzgiltdnieniem 


wielkosci zlIzycia oraz ceu, oplat i stawek oplat w roku obowi<l,zywania nowych taryfw zlotych 1) 


Taryfown ~ n'na odbiorcow usl 1J ~ 

Lp. Wyszczeg6lnienie grupa 1 grupa 2 grupa ... ogolem 
0 I 2 3 4 5 

1 Zaopatrzenie w wod~ 

1) zuzycie wody w m 3/rok 215 260 81282 296542 

2) cena za m3 wody w zl/m3 4.63 4.89 

3) stawka oplaty abonamentowej 4,70 2",00 

4) przychody wedlug nalemosei za ilose 
dostarczonej wody (cena) w zllrok 997413,05 397315,81 1 243 920,00 

5) przychody wedlug nalezno;ci za 
stawki oplat abonamentowych w z!lrok 113 297,76 42781,26 156079,02 

Wartosc przychod6w w zl/rok 1 110559,07 440097,07 1 550656,14 

2 Odprowadzanie sciek6w 

1) ilose sciek6w odprowadzouych 

rocznie w m3lrok 106739 73 336 180 075 

2) cena uslugi odprowadzenia sciek6w w 

ztlm3 9,58 9.58 

3) stawka oplaty abonamentowej 0,00 'l,OO 0,00 

4) przychody wedlug naleznosei za ilose 
odprowadzonych sciek6w (cena) w 
zl/rok I 023 144,58 70309),0 I 1 726243,59 

5) przychody wedlug naleznosei za 
stawki opbt abonamentowych w zUrok 0,00 0,00 0,00 

\Vartosc przychod6w w zUrok I 023 144,58 703099,01 1 726243,59 



Tabela H. Sklltki finansowe zmiany cen i stawek opiat za zaopatrzenie w wod t 
i odprowadzanie scick6w 

Lp. Wyszczeg6lnienie 
Taryfowa grupa odbiorc6w uslug 

grura 1 grupa 2 grura ... I og61em 
0 1 2 3 4 5 
I Zaopatrzenie w wod~ 

Wartosc przychod6w 
I) w roku obowi'lzywania nowych taryf 1110559,07 440097,07 1550656,14 

2) w roku obrachunkowym poprzedzajqcym 
wprowadzenie nowych taryf 985 784,81 372 232,70 1358017,51 
WZTost przychod6w 1) 112,65 118,23 114,18 

2 Odprowadzanie sciek6w 
Wartasc przychod6w 
I) w roku obowiqzywania nowych taryf I 023 144,57 703 099,02 1 726243,59 

2) w roku obrachunkowym poprzedzajqcym 
Iwprowadzenie nowych taryf (pro forma) 811 563,38 557 701,65 1 369265,03 
Wzrost przychod6w 2) 126,07 126,07 126,07 

1) 
2) 


