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Rady Miejskiej w T zku' 
z dnia 1 grudnia 2009r. 

w sprawie: 	 zatwierdzenia taryf cen i optat za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ 
i zbiorowe odprowadzenie sciek6w 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym 
(tekst jednolity Oz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.), oraz na podstawie art.24 
ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym 
odprowadzeniu sciek6w (tekstjednolity Oz.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858z 6zn. zm.) 

Rada Miejska w Toszku 

§ 1 

Zatwierdza taryfy cen i optat za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe 
odprowadzenie sciek6w dla wszystkich odbiorc6w z terenu gminy Toszek 
korzystajqcych z urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych, przedstawione przez 
REMONDIS Aqua Toszek Sp6tka z 0.0. z siedzibq w Toszku przy ul. G6rnoslqskiej 2 
zgodnie ze ztozonym wnioskiem stanowiqcym zatqcznik nr 1 do niniejszej uchwaty. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierzyc Burmistrzowi T oszka 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia i obowiqzuje od dnia 01.01.201 Or. do dnia 
31.12.2010r. 
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I. INFORMACJE OGOLNE 


REMONDIS Aqua Toszek sp. z 0.0. zwana dalej Przedsi~biorstwem przedstawia niniejszym 
propozycj~ taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego odprowadzania sciek6w, w tym 
wysokosc cen i stawek oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w, 
obowi!\ZUj'lce na terenie Gminy Miasta Toszek na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 
grudnia 2010 r. 

Podstawa prawna opracowania taryfy: 

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

Rozporz'ldzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie okreslenia taryf, 
wzoru wniosku 0 zatwierdzenie taryf oraz warunk6w rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w 
wod~ 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 cen~ za wod~ pobran'l z publicznych studni i 
zdroj6w ulicznych, wod~ zu±yt'l do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpozarowe oraz 
do zraszania publicznych ulic i teren6w zielonych. 



II. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD~ I ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA SCIEKOW 

II. 1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIALALNOSCI 

Zakres dzialania Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku Sp. z o. o. 
okreslony jest umow~ sp61ki. 

Przedmiot dzialalnosci zakladu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wiod~ i zbiorowego 
odprowadzania sciek6w stanowi : 

1. 	 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod~: ujmowanie i dostarczanie wody uslugobiorcom z 

kt6rymi zawarto umow~, za pomo~ur~dzefi wodoci~owych (PKWiU: 41.00) 


2. 	 w zakresie zbiorowego odprowadzania sciek6w : oczyszczanie i odprowadzanie sciek6w 

dostarczonych przez uslugobiorc6w, z kt6rymi zawarto umowy, za pomoc~ urz~dzefi 


kanalizacyjnych (PKWiU: 90.00) 


Dzialalnose zbiorowego zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego odprowadzania sciek6w Sp61ka 
prowadzi na podstawie udzielonego zezwolenia wydanego w formie Decyzji nr GK 
6431/0112003 z dnia 19.11.2003 r. 

Przedsi~biorstwo prowadzi ww. dzialalnosc za pomoc~ ur~dzefi wodoci~owych i urz~dzefi 
kanalizacyjnych, b€(~cych w posiadaniu Przedsi~biorstwa tj. stanowi~cych wlasnosc 
przedsi€(biorstwa i dzierZawionych od Gminy Miasta Toszek. 

Poza gospodark~ wodoci~owo - kanalizacyjn~ Przedsi€(biorstwo prowadzi t:akZe inn~ dzialalnose 
gospodarcz<\, nie b~d~c~ przedmiotem wniosku. Koszty pozostalej dzialalnosci nie obcif\Zaj~ 
koszt6w dostarczania wody i odbioru sciek6w. 

11.2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY 

Wnioskowan~ kalkulacj~ cen i stawek oplat - zgodnie z przepisami rozpor~dzenia - oparto 0 

wartose niezb~dnych przychod6w. Szczeg6ly kalkulacji przedstawiono w tabeli C - Ustalenie 
poziomu niezb€(dnych przychod6w oraz tabeli F - Kalkulacja cen i stawek oplat za wod~ i scieki 
metod~ alokacji prostej. 

Zgodnie z Ustaw<\, taryfy zastaly zaprojektowane w spos6b zapewniaj~cy: 

uzyskanie niezb~dnych przychod6w 

ochron€( odbiorc6w uslug przed nieuzasadnionym wzrostem oplat i cen 

eliminowanie subsydiowania skrosnego 

motywowanie odbiorc6w uslug do racjonalnego uZytkowania wody i ograniczania 
zanieczyszczania sciek6w 

latwosc obliczania i sprawdzania przez odbiorc6w uslug wysokosci cen i oplat 



Uwzgl~dniajl:tc powyzsze w zakresie: 

zbiorowego zaopatrzenia w wod~ wyloniono taryf~ niejednolit~ wieloczlonow~ 

zbiorowego odprowadzania sciekow wyloniono taryf~ jednolit~ jednoczlonow~. 

11.3. TARYFOWE GRUPY ODBIORC6w USLUG 

W Przedsi~biorstwie dokonano podzialu odbiorcow uslug na taryfowe grupy odbiorcow, stosujl:tc 
alokacj~ kosztow tylko w oparciu 0 stopien obci4:ienia urZ4dzen wodoci~owych i kanalizacyjnych 
tj. w oparciu 0 udzial poszczegolnych taryfowych grup odbiorcow uslug w calkowitej ilosci 
dostarczonej wody lub w calkowitej ilosci odebranych sciekow. Alokacja oparta 0 roZnic~ w 
kosztach oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska nie ma tutaj zastosowania ze wzgl~du na 
ich niewielk/:t roZnic~. Z tego powodu ustalono jednakowl:t cen~ za wod~ i scieki dla wszystkich 
taryfowych grup odbiorcow uslug, oraz romej wysokosci stawki oplaty abonamentowej, wyliczonej 
w oparciu 0 gotowosc do swiadczenia uslug. 

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


gospodarstwa domowe 


pozostalych odbiorcow 


Podobnie w zakresie zbiorowego odprowadzania sciekow wyloniono dwie taryfowe grupy 
odbiorcow uslug ktore obejmujl:t: 

gospodarstwa domowe 

pozostalych odbiorc6w. 

11.4. RODZAJE I WYSOKOSCI CEN I STAWEK OPLAT 

Struktura taryfowa - woda 

Przy rozliczeniach za dostarczofil:t wod~ dla obu grup odbiorc6w uslug obowil:tZUje taryfa 
dwuczlonowa skladajl:tca si~ z: 

ceny wyraZonej w zlotych za 1 m3 dostarczonej wody 
stawki oplaty abonamentowej, nie zalemej od ilosci dostarczonej wody, placonej w zlotych na 
odbiorc~ uslugi na miesil:tc 

Struktura taryfowa - scieki 

Przy rozliczeniach za odprowadzane scieki dla obu grup odbiorcow uslug obowi<\ZUje taryfa 
jednoczlonowa skladajl:tca si~ z ceny wyraZonej w zlotych za 1 m3 odprowadzonych sciekow. 

W zwi¢ll z powyzszym, Przedsi~biorstwo wnioskuje 0 ustalenie taryfy za dostarczanie wody i 
odprowadzanie sciekow na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w nast~pujl:tcy sposob 
( w zlotych netto) 



Rodzaje Taryfowe grupy 2009 r. 2010 r. 
prowadzonej odbiore6w Oplaty obecne Oplaty wnioskowane 
dzialalnosei 

1 2 3 4 

4,26 + 7% VAT = 4,56l. Gospodarstwa 3,97 + 7% VAT = 4,25 
zlI m3 bruttodomowe zll m3 brutto 

4,21 +7% VAT=zl/m32,15 + 7% VAT = 2,30Zaopatrzenie 
4,50 zllodb.lm-e brutto zllodb.lm-c brutto w wod~ 

4,26 + 7% VAT = 4,56II. Pozostali odbiorey 3,97 + 7% VAT = 4,25 
zlI m3 bruttozll m3 brutto 

8,13 +7% VAT =11,46 + 7% V AT = 
8,70 zlIodb.lm-e brutto 12,26 zllodb.lm-e brutto 

8,09 + 7 % VAT = 8,66 l. gospodarstwa 8,10 + 7 % VAT = 8,67 
zll m3 bruttodomowe zll m3 bruttoOdprowadzani 

e sciek6w 

8,09 + 7 % VAT = 8,66II. Pozostali odbiorey 8,10 + 7 % VAT == 8,67 
zll m3 bruttozll m3 brutto 

ll.S.WARUNKi ROZLICZEN zA ZAOPATRz.ENIEW WODF; I ODPR()WADZANIE 
SCIEK6w. 

Rozliezenie za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w 
prowadzone s~ zgodnie z przepisami ustawy i rozpor~dzenia wymienionymi w pkt. I 
niniejszego wniosku taryfowego, zgodnie z zawartymi umowami na dostarezanie wody i 
odprowadzanie sciek6w, a tak.ie zgodnie z "Regulaminem dostarezania wody i odprowadzania 
seiek6w" uehwalonym przez Rad~ Miejsk~ w Toszku ( Uchwala Rady Miejskiej w Toszku nr 
XXXV/356/2006 z dnia 18 kwietnia2006 r.) 

1. 	 Rozliczenia za dostarezon~ wod~ prowadzone s~ na podstawie ilosci dostarezonej do 
nieruchomosci wody ustalonej na podstawie wskazan wodomierza g16wnego i eeny oraz 
stawki oplaty abonamentowej 

2. 	 W przypadku braku wodomierza g16wnego ilose pobranej wody ustala si~ na podstawie norm 
zuZycia wody - zgodnie z Rozporz~dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 styeznia 2002 r. 
w sprawie okreslenia przeei~tnyeh norm zUZyeia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) 

3. 	 nose odprowadzanych sciek6w ustala si~ w oparciu 0 wskazania ~dzenia pomiarowego 
kt6re instaluje i utrzymuje dostawca sciek6w. W razie braku urz~dzenia pomiarowego ilose 
odprowadzanych sciek6w ustala si~ jako r6wn~ ilosei dostarczonej wody. 

4. 	 W rozliezeniach ilosci odprowadzonych sciek6w, ilose bezpowrotnie zuzytej wody 
uwzgl~dnia si~ wyl~cznie w6wezas, gdy wielkosc jej zuzycia na ten eel ustalona jest na 
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy (art.27 ust.6 
ustawy). 



5. 	 W przypadku braku wodomierza g16wnego, nie dluzej niz do tenninu okreslonego ustaw'\. 
ilose wody dostarczonej do nieruchomosci ustala si~ w oparciu 0 przeci~tne nonny 
zuzycia wody, okreslone odr~bnym przepisem prawa, a ilose sciek6w w takim przypadku 
jako r6wna ilosci wody wynikaj'\.cej z nonn. 

6. 	 W przypadku niesprawnosci wodomierza g16wnego stosuje si~ przeci~tne nonny zUZycia 
z ostatnich 3 miesi~cy od daty przyj((cia zgloszenia jego niesprawnosci. 

11.6. W ARUNKI STOSOWANIA CEN I STA WEK OPLAT 

11.6.1. Zakres swiadczonych uslug dla poszczegolnych taryfowych grup odbiorcow 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod~: 
zaopatrzenie w wod~ gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych i jednorodzinnych 
zaopatrzenie w wod(( jednostek budzetowych i UZytecznosci pUblicznej 
zaopatrzenie w wod~ przemyslu 
zaopatrzenie w wod~ obiekt6w uslugowych 
dostarczenie wody: 

a) do zdroj6w ulicznych 

b) na potrzeby jednostek straZy pOZarnej i zasilania publicznych fontann, 

c) Do zraszania ulic i publicznych teren6w zielonych. 


Zbiorowe odprowadzanie sciek6w odbywa si~ z budynk6w mieszkalnych, obiekt6w 
przemyslowych T ushigowych,jednostetc buo.zetowych i UZytecirio§Ci publicznej. 

11.6.2. Standardy jakosciowe obslugi odbiorcow uslug. 

Okreslone w Taryfie ceny i stawki oplat s'\. rozliczane i stosowane przy zachowaniu 
standard6w jakosciowych obslugi klient6w wynikajC\:cych z obowi:tZUj'\.cych przepis6w prawnych, 
oraz standard6w wyszczeg61nionych w "Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania sciek6w" 
uchwalonym przez Rad~ Miejsk'\. w Toszku uchwalC\:nr XXXV/356/2006 z dnia 18 kwietnia 
2006 r. 

Przedsi~biorstwo dostarcza wod(( i odprowadza scieki na podstawie umowy zawartej na pismie z 
odbiorcC\: uslug. 

Przedsi~biorstwo realizuje wymagania dotycZ<\:ce jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez 
ludzi okreslone w RozporZ<\:dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wymagaii 
dotycZ<\:cych jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi. 



III. UZASADNIENIE WNIOSKU 0 ZATWIERDZENIE TARYF 

111.1. Zakres §wiadczonych uslug i lokalnych uwarunkowan ich swiadczenia 

Przedsi~biorstwo zapewnia zdolnosc posiadanych ur~dzefi wodochmowych do realizacji 
dostaw wody w wymaganej ilosci i odpowiedniej jakosci w sposob ciClgly i niezawodny oraz 
niezawodnego odprowadzania sciekow maj~c na uwadze ochron~ interesow odbiorcow uslug 
a tak.Ze wymagafi ochrony srodowiska a t:.ak:Ze optymalizacj~ kosztow. 

Przedmiotem dzialalnosci Przedsi~biorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod~ 1 

zbiorowego odprowadzania sciekow jest: 
pob6r i uzdatnianie wody 
rozprowadzanie wody 
odprowadzanie sciekow 
oczyszczanie sciekow 

Lokalny rynek odbiorcow uslug wodociClgowo - kanalizacyjnych charakteryzuje si~ stalym, chociai: 

nieznacznym przyrostem liczby odbiorcow uslug, przy rownoczesnym spadku ilosci pobieranej 

wody i ilosci odprowadzanych sciekow. W efekcie, oznacza to spadek wielkosci sprzedaZy wody i 

sciekow w stosunku do zalozen taryfowych na 2008 rok (w 2009 r. przedluzono czas 

obowi~ania taryfy z 2008 r.). 


Ill.2. Standardy jakosciowe uslug, w tym informacja dotycz~ca wplywu okreslonej taryfy na 
ich popraw~. 

Celem Przedsi~biorstwa jest stala poprawa jakosci uslug, pozwalaj~ca na szybkie reagowanie i 
likwidacj~ zakl6cen procesow produkcyjnych, a taki:e na stal~ kontrol~ parametrow jakosciowych. 
Przedsi~biorstwo planuje realizacj~ przedsi~wzi~c racjonalizuj~cych zui;ycie wody, ktore ~d~ 
polegaIy na ograniczaniu stratwody poprzez: 

wykonanie inwentaryzacji sieci i wprowadzeniu uzyskanych danych do systemu informacji 
przestrzennej 
wyznaczeniu w oparciu 0 analiz~ miejsc i ilosci wyst~puj~cych awarii odcinkow sieci 
wodociClgowych do remontow i wymiany 
budowy systemu monitoringu sieci 
wymian~ przestarzalej armatury na sieci 
zabezpieczeniem hydrantow celem uniemozliwienia nielegalnego poboru wody 

W zakresie uslug kanalizacyjnych, dzialania b~~ nakierowane na budow~ kolektorow 
umozliwiaj~cych przyl~czenie nowych odbiorcow uslug. 

Proponowane zmiany w wysokosci cen i stawek oplat abonamentowych za wod~ maj~ na celu nie 
tylko pokrycie wszystkich kosztow wynikaj~ych z biez~cej eksploatacji uj~c wody i sieci 
wodociClgowej, ale dodatkowo maja na celu wygenerowanie srodkow finansowych na realizacj~ 
zadafi wynikaj~cych z wie101etniego planu rozwoju i modernizacji urz~dzen wodociClgowych i 
kanalizacyjnych 

111.3. Spodziewane korzysci ekonomiczne przy wprowadzaniu nowych metod alokacji 

kosztow. 


Wyodr~bnienie grup taryfowych oraz wprowadzenie taryfy dwuczlonowej wplynie na wit(ksZl\. 
stabilnosc funkcjonowania przedsi((biorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodl( i 



zbiorowego odprowadzania sciek6w. Stawka oplaty abonamentowej ustalona w oparciu 0 parametr 
"gotowosc do swiadczenia uslug" zapewni Przedsi~biorstwu przychody niezaleZnie od poziomu 
sprzedai:y. 

IlI.4. Zmiana warunk6w ekonomicznych w roku obowi~ania taryf 

Kalkulacj~ oplat - zgodnie z przepisami rozporZ8c.dzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 
okreslenia taryf, wzoru wniosku 0 zatwierdzenie taryf oraz warunk6w rozliczeit za zbiorowe 
zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w - oparto na wartosci niezb~dnych 
przychod6w. Ich realizacja gwarantuje pokrycie wszystkich koszt6w bie~ej eksploatacji jak i 
niezb~dnych remont6w llml.dzeit wodoci<\gowo - kanalizacyjnych. Szczeg6ly kalkulacji 
przedstawiono w tabeli"C - Ustalenie poziomu niezb~dnych przychod6w". 

Kalkulacja oplat przedstawiona jest szczeg61owo w zahlCzniku do wniosku w tabeli "F - kalkulacja 

cen i stawek oplat za wod~ i odprowadzanie sciek6w". 


W przedstawionej kalkulacji Przedsi~biorstwo zaloZylo wzrost ceny wody 0 0,31 zl/m3 brutto w 

stosunku do obecnie obowi!:I:ZUj'lCej, oraz obnizenie ceny sciek6w 0 0,01 zl/m3 brutto w stosunku do 

ceny obecnie obowi4ZUj'lCej. Zar6wno w cenie 1 m3 dostarczonej wody jak i odprowadzonych 

sciek6w uj~to marz~ zysku na poziomie 10% - odpowiednio 124354,00 zl i 108458,00 zl 


W kalkulacji niezb~dnych przychod6w w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod~ zaplanowano 
wzrost koszt6w: 

z tytulu amortyzacji 0 kwot~ 23 254,07 zl. Wzrost koszt6w w tej pozycji jest wynikiem 
realizacji przez Przedsi~biorstwo inwestycji polegaj'lcych na modernizacji uj~cia wody w 
Paczynie, budowy sieci wodoci<\gowych przy ul. Milej, Guttmana i Twardowskiego w Toszku 
oraz wdrai:aniu systemu informacji przestrzennej. 
zakupionej energii elektrycznej 0 kwo~ 28 496,38 n. Niewielki wzrost koszt6w zakupu energii 

..elektryczriej jest wynikiemW)inegocjowariia z dostawc'l stalych cen ria d6staw~energiiciyntiej. 
zakupu wody w kwocie 7 225,63 zl w zwit¢ru z podwyZszeniem cen jednostkowych u 
zewn~trznych dostawc6w 
oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska 0 kwot~ 1 287,20 zl 
podatku od nieruchomosci 0 kwot~ 5 703,10 zl w zwiqzku z oddaniem do eksploatacji 
zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych 
zakupu uslug obcych 0 kwot~ 70 301,59 zl w zwit¢ru z wdraZaniem systemu informacji 
przestrzennej. 
pozostalych koszt6w 0 kwot~ 496,23 zl 
koszt6w og6lnozakladowych 0 kwot~ 7 713,57 alokowanych w oparciu 0 udzial procentowy w 
og6lnej strukturze koszt6w bezposrednich 

ObniZeniu ulegaj'l koszty: 
z tytulu wynagrodzeit 0 25 266,25 zl w zwit¢ru ze zmianami organizacyjnymi w 
Przedsi~biorstwie 
wlasnego transportu 0 kwot~ 9 382,69 zl w zwit¢ru z zarnortyzowaniem si~ cz~sci sprz~tu a co 
za tym idzie obnizeniu koszt6w jego eksploatacji 

Na niezmienionym poziomie ustalone zostaly nalemosci nieregularne 

W kalkulacji niezb¢nych przychod6w w zakresie zbiorowego odprowadzania sciek6w 
zaplanowano wzrost koszt6w: 

z tytulu amortyzacji 0 kwot~ 6 396,76 zl. Wzrost koszt6w w tej pozycji jest wynikiem realizacji 



przez Przedsi~biorstwo inwestycji polegajl.\.cych na modernizacji uj~cia wody w Paczynie, 
budowy sieci wodochusowych przy ul. Milej, Guttmana i Twardowskiego w Toszku oraz 
wdra.zaniu systemu infonnacji przestrzennej. 
z tytulu zakupu material6w 0 kwot~ 4 854,66 zl 
zakupionej energii elektrycznej 0 kwot~ 6 831,94 zl. Niewielki wzrost koszt6w zakupu energii 
elektrycznej jest wynikiem wynegocjowania z dostawcl.\. stalych cen na dostaw~ energii czynnej. 
oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska 0 kwot~ 854,81 zl w zwil¢ru z realizacjl.\.przez 
Gmin~ Miasto Toszek inwestycji polegajl.\.cej na budowie lokalnej oczyszczalni sciek6w w 
Pniowie 
podatku od nieruchomosci 0 kwot~ 1 807,97 zl w zwil.\Zku z oddaniem do eksploatacji 
zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych. Niewielki poziom podatku od nieruchomosci 
wynika z zalozenia, i:e Rada Miejska w Toszku utrzyma w roku obowil.\ZYWania nowych taryf 
dotychczasowe zwolnienia podatkowe i obnizonl.\. stawk~ podatku od budowli. 
zakupu uslug obcych 0 kwot~ 12 150,56 zl w zwil.\Zku z wdraZaniem systemu infonnacji 
przestrzennej. 
pozostalych koszt6w 0 kwot~ 130,51 zl 

Obnizeniu ulegajl.\. koszty: 
z tytulu wynagrodze6. 0522,87 zl 
wlasnego transportu 0 kwot~ 4 088,27 zl w zwil.\Zku z zamortyzowaniem si~ c~sci sprz~tu a co 
za tym idzie obnizeniu koszt6w jego eksploatacji 
koszt6w og61nozakladowych 0 kwot~ 12396,14 zl alokowanych w oparciu 0 udzial procentowy 
w og61nej strukturze koszt6w bezposrednich 
odsetki od pOZyczki z WFOSiGW w Katowicach 0 kwot~ 15 234,38 zl w zwil.\Zku ze splatl.\. rat 
kapitalowych. 

Na niezmienionym poziornie ustalone zostaly nalemosci nieregularne 

-lv~--- INFORMACJAOILosctrCENlEZAZAKUPWODYORAZOILOSCIICENIE 
ZA WPROW ADZENIE SCIEKOW DO URZi\DZEN NIE B~Di\CYCH W 
POSIADANIU PRZEDSI~BIORSTWA. 

Przedsi~biorstwo dokonuje zakupu wody od 3 zewnt;?trznych dostawc6w tj.: 

z Zaldadu BudZetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Grniny Wielowies z siedzibl.\. 
w Sierotach dla odbiorc6w w solectwach Kotliszowice i Wilkowiczki. W roku obrachunkowym 
poprzedzajl.\.cym wprowadzenie nowej taryfy zakupiono 5 659 m3 za cen~ 3,32 zlI m3 oraz 8374 
m3 za cent;? 3,64 zll m3

• W roku obowil.\ZYWania nowej taryfy planowany jest zakup 13 000 m3 

za cen~ 3,50 zll m3 

z Zaldadu Budi:etowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibl.\. w Rudzificu dla 
odbiorc6w w solectwie Proboszczowice. W roku obrachunkowym poprzedzajl.\.cym 
wprowadzenie nowej taryfy zakupiono 2 868 m3 za cen~ 3,35 zll m3 

• W roku obowil.\Zywania 
nowej taryfy planowany jest zakup 2700 m3 za cent;? 4,50 zll m3 

z G6rnosll.\.Skiego Przedsi~biorstwa Wodoci'l,gowego z siedzibl.\. w Katowicach dla odbiorc6w w 
solectwie Paczynka. W roku obrachunkowym poprzedzajl.\.cym wprowadzenie nowej taryfy 
zakupiono 970 m3 za cent;? 1,62 zll m3 oraz 3075 m3 za cent;? 1,89 zll m3 

• W roku 
obowil.\Zywania nowej taryfy planowany jest zakup 4 000 m3 za cent;? 1,90 zll m3 

Przedsi~biorstwo nie odprowadza sciek6w do oczyszczalni nie bt;?dl.\.cych w jego posiadaniu. 



VII. OPLATY ZA DODATKOWE USLUGI 


VII.1 Stawki zryczaltowane 

VILl.l oplata za odci~cie wody 288,OOzl 
VII.l.2 oplata za przywr6cenie dostawy wody 343,OOzl 
VILl.3 oplata za odci~cie sciek6w 524,OOzt 
VII. 1.4 oplata za przywr6cenie odbioru sciek6w 524,OOzl 

Podane stawki w ustugach dodatkowych s~ stawkami netto, do ktorych naleiy doliczyc 
obowi~zuj~cy podatek VAT. 

ZAL1\CZNIK 

1. Tabele od A do H 



Tabela A. Por6wnanie cen i stawek oplat taryfy obowillzujllcej w dniu zlo'ienia 
wnioskn z cenami i stawkami oplat nowej taryfy dotyczllcej zaopatrzenia w wod~. 

Lp. 

Wyszczegolnienie Taryfa obowillzujllca Taryfa nowa 
Zmiana % 

413 

Taryfowa grllpa 
odbiorcow using 

Rodzaj cen i stawekoplat Wielko~t cen i stawek Qplat 

0 1 2 3 4 5 
1 Grupa 1 

<eM wody (zlIm3 
) 

3,97 4,26 107,30% 

- stawka oplaty 
abonamentowej 2,15 4,21 195,80% 

-... 

- cena wskainilcowa 1) 
4,08 4,65 113,8 

1 Grupa2 
<ena wody (zlIm3

) 

3,97 4,26 107,30% 

- stawka oplaty 
abonamentowej 11,46 8,13 70,90% 

- ... 

- cena wskaZnikowa 1) 
4,23 4,8 113,8 

I Grupa '" 
<ena wody (zllm3) 

- stawka oplaty 
abonamentowej 

-... 

- cena wskaZnikowa 1) 



Tabela B. Porownanie cen i stawek optat taryfy obowillzujllcej w dniu zlozenia 
wniosku z cenami i stawkami oplat nowej taryfy dotyczllcej odprowadzania Sciekow. 

Lp. 

0 

1 

1 

1 

Wyszczegolnienie Taryfa obow~zuJ:lca Taryfa nowa 

Taryfowa grupa 
Rodzaj cen i stawek oplat Wielkosc cen i stawek oplat 

odbiorcow using 

1 2 3 4 
Grupa 1 

-rena uslugi odprowadzania 
:iciek6w (zlfm3) 

8,1 8,09 

- stawka optaty 
abonamentowej 0 0 

-... 

- cena wskaZnikowa 1) 
8,1 8,09 

Grupa2 
-rena uslugi odprowadzania 
:iciekow (zlfm3) 

8.1 8,09 

- stawka optaty 
abonamentowej 0 0 

- ... 

- cena wskainikowa 1) 
8,1 8,09 

Grupa ... 
-rena uslugi odprowadzania 
:iciek6w (zlfm3) 

- stawka optaty 
abonamentowej 

-

- cena wskainikowa I) 

Zmiana% 

4/3 

5 

99,80% 

0 

99,80"10 

0 



Tabela C. Ustalenie poziomu niezb~dnych przychod6w 

Lp. P~chody - wykonanie Niezb\ldne przychody 

Rok obrachunkowy 
VVyszczeg61nienie poprzedzajllcy Rok obowillzywania 

wprowadzenie nowych nowych taryf w zl 
taryfw zl 

0 1 2 3 
1 

Zaopatrzenie w wod\! 

1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 1 128483,91 1228540,00 

alamortyzac:ia lub odpisy umorzeniowe 61745,93 85000,00 

b) koszty zakupionej przez siebie wody 57774,37 65000,00 

2) raty kapitalowejlonad wartosc am~~i 0,00 0,00 

3) odsetki 0,00 0,00 

4) naleinosci nieregulame 15000,00 15000,00 

5) mariazysku 57491 18 124354,00 

6. VVartosc niezb~dnych przychod6w 120097509 1367894,00 
2 

Odprowadzanie sciek6w 

1) koszty ekspJoatacji i utrzymania, w tym: 1067614,33 1084580,00 

a) amortyzac:ia lub odpisy umorzeniowe 339603,24 346000,00 

b) koszty odprowadzania sciek6w do UfZ<il:.dzeil 
nieb/2d!\CYch w posiadaniu przedsi~biorstwa 0,00 0,00 

2) raty kapitalowe ponad wartosc amo!!yzagi 188000,00 188000,00 

3) odsetki 120234,38 105000,00 

'!2. naleinosci niereguJarne 10000,00 10000,00 

5) mar:ia zysku 79444,31 108458,00 

6. VVartosc niezb~dnych przychod6w 1465293,02 1496038,00 
3 Srednia zmiana wartosci przychod6w 

zaopatrzenie w wod~ w % X 113,89 
4 Srednia zmiana wartosci przychod6w 

odprowadzanie sciek6w w % X 102,10 



Tabela D. Alokacja niezbfdnych przychodow wedlug taryfowycb grup odbiorcow uslug 
w roku obowiazywania nowych taryf. 

Lp. 
Taryfowa grupa odbiorcow uslug 

Wyszczegolnienie 
Wspolczynnik 

alokacjiwg 
tabeli E grupa 1 zI grupa 2 zl grupa .. , zl ogolem zJ 

o 1 2 3 4 5 6 

1 Zaoj)atrzenie w wodf 
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tyro: 
a) koszty bezposrednie: 
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 
- vvynagrodzenia z narzutami 
- materialy 
- energia 
- oplata za korzystanie ze srodowiska 
- podatki i oplaty - inne 
- uslugi obce 
- pozostale koszty 
b) alokowane koszty posrednie: 
- rozliczenie koszt6w wydzialowych i 
dzialalnosci pomocniczej 
- alokowane koszty og61ne 
2) raty kapitalowe ponad wartosc 
amortyzacji 
3) odsetki 
4) nalemosci nieregulame 
5) marZa zysku 

A 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
A 

A 
A 

A 
A 
A 
A 

967106,69 

66912,00 
173184,00 
63056,00 

149568,00 
24316,00 

107059,20 
94464,00 

8659,20 

47232,00 
174396,29 

0,00 
0,00 

11 808,00 
97891,47 

261433,31 

18088,00 
46816,00 
16944,00 
40432,00 
15684,00 
28940,80 
25536,00 

2340,80 

12768,00 
47143,71 

0,00 
0,00 

3192,00 
26462,53 

1228540,00 

85000,00 
220000,00 

80000,00 
190000,00 
40000,00 

136000,00 
120000,00 

11 000,00 

60000,00 
221540,00 

0,00 
0,00 

15000,00 
124354,00 

Razem wartosc niezbfdnych przychodow 1076806,16 291087,84 1367894,00 

2 Odprowadzanie sciekOw 
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tyro: 
a) koszty bezposrednie: 
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 
- wynagrodzenia z narzutami 
- materialy 
- energia 
- oplata za korzystanie ze srodowiska 
- podatki i oplaty - inne 
- uslugi obce 
- pozostale koszty 
b) alokowane koszty posrednie: 
- rozliczenie koszt6w wydzialowych i 
dzialalnosci pomocniczej 
- alokowane koszty og61ne 
2) raty kapitalowe ponad wartosc 
amortyzacji 
3)odsetki 
4) nalemosci nieregulame 
5) marta zysku 

c 
c 
c 
C 
D 
C 
C 
C 
C 

c 
c 

c 
c 
c 
c 

747275,62 

238394,00 
137800,00 
27560,00 
94393,00 

4823,00 
20670,00 
62010,00 

6201,00 

20670,00 
134754,62 

129532,00 
72 345,00 

6890,00 
74727,56 

337304,38 

107606,00 
62200,00 
12440,00 
42607,00 

2177,00 
9330,00 

27990,00 
2799,00 

9330,00 
60825,38 

58468,00 
32655,00 

3 110,00 
33730,44 

1084580,00 

346000,00 
200 000,00 

40000,00 
137000,00 

7000,00 
30000,00 
90000,00 

9000,00 

30000,00 
195580,00 

188000,00 
105000,00 

10000,00 
108458,00 

Razem wartosc niezbfdnych przychodow 1030770,18 465267,82 1496038,00 



Tabela E. Wspolczynniki alokacji w roku obowi~zywania nowych taryf 1) 

Wspolczynnik Jedn. Taryfowa grupa odbiorcow uslug 
Lp. 

alokacji 
Wyszczegolnienie 

miary grupa 1 grupa 2 grupa ... ogolem 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. A Sprzedai: roczna wody 
m 3 229869 62131 292000 

% 78, 72 21,28 100,00 

Przewidywane roczne 

2. B 
oplaty za korzystanie zl 24315,11 15684,89 40000,00 
ze srodowiska - uslugi 
zaopatrzeuia w wod~ 

% 60,79 39,21 100-,00 

Hose roczna 
3. C dostarczanych 

m3 127458 57542 185000,00 

sciek6w 

% 68,90 31,10 100,00 

Przewidywane roczne 
oplaty za korzystanie 

zl 4823,00 2177,00 7000,004. D ze srodowiska - uslugi 
odprowadzauia 

sciek6w % 68,90 31,10 100,00 



TabeJa F. KalkuJacja cen i stawek optat za wod~ i odprowadzanie sciek6w metodll alokacji prostej 1) 

Lp. Wyszczeg61nienie 

Ta.!J'fowa~ru~a odbiorc6w uslug 

Grupa 1 Grupa 2 Gr1!P8 •.. 

0 1 2 3 4 

1 Zaopatrzenie w wo<!t 
1) wartosc niezb~dnych przychod6w w zlJrok, 
wtym: 1076806,16 291087,84 
a) wartosc niezb~ych przychod6w 
rozliczanych za ilosc dostarczonej wody 980095,49 264 944 51 
b) wartosc niezb~ych przychod6w 
TOzliczanych stawlat oplaty abonanmetowtti 96710,67 26143,33 

2) ~cie wody w m>frok 229869 62131 

3) liczba odbiorcow 1913 268 

4)cena 1m3 wody w zl/m> 2) 4,26 4,26 
5) stawka oplaty abonametowej na odbiorc~ w 
zlJmiesi~c 3) 421 8,13 

2 Odprowadzanie sciek6w 
1) wartosc niezb~dnych przychod6w w zl/rok 1 030770,18 465 26182 

2) odprowadzone scieki w m3frok 127458 57542 
Ij) cena USiUgl odprowadzania SCleKOW w wm 
4) 8,09 8,09 



Tabela G. Zestawienie przychod6w wedlng grup odbiorc6w using, z nwzgl~dnieniem 


wielkosci zuzycia oraz cen, oplat i stawek oplat w roku obowi:tzywania nowych taryf w zlotych II 


Taryfowa j1;rupa odbiorc6w uslug 
Lp. \Vyszcze~6Inienie grupa 1 I grupa 2 I grupa ••. I og61em 
0 1 2 I 3 I 4 I 5 

1 Zaopatrzenie w wod~ 

1) zuzycie wody w m3/rok 229869 62131 292000 

21 cena za m3 wo4Y w zllm3 4,26 4,26 

3) stawka opIaty abonamentowej 4,21 8,13 

4) przychody wedlug nalemosci za ilose 
dostarczonej wody (cena) w zllrok 979241,94 264678,06 1243920,00 

5) przychody wedlug nalemosci za 
stawki opIat abonamentowych w zIIrok 96644,76 26146,08 122790,84 

Warto§c przychod6w w zllrok 1075886,70 290824,14 1366710,84 

2 Od})rowadzanie §ciekOw 

1) Hose sciek6w odprowadzonych 

rocznie w m3Irok 127458 57542 185000 

2) cena uslugi odprowadzenia sciek6w w 
zllm3 8,09 8,09 

3) stawka oplaty abonamentowej 0,00 0,00 0,00 
4) przychody wedlug nalemosci za Hose 
odprowadzonych sciek6w (cena) w 
zllrok 1031135,22 465514,78 1496650,00 

5) przychody wedlug nalemosci za 
stawki oplat abonamentowych w zllrok 0,00 0,00 0,00 

Wartosc przychod6w w zllrok 1031135,22 465514,78 1496650,00 



Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek oplat za zaopatrzenie w wod~ 
i odprowadzanie sciekow 

Lp. Wyszcz~olnienie 

Taryfowa gruI>a odbiorcow usIng 

grupa 1 ~rupa 2 grupa ... ogolem 

0 1 2 3 4 5 

1 Zal!}latrzenie w wod~ 

Wartost przychod6w 

1) w roku obowi/lZYWanla nowych taryf 1069633,27 298260,73 1367894,00 

2) w roku obrachunkowym poprzedzaj<l.cyID 
iwprowadzenie nowych taryf 938465,52 262509,57 1200975,09 
Wzrost przychod6w 1) 1,14 1,14 1,14 

2 Odj}rowadzanie sciekow 

0 

1) w roku obowi&zywania n~'YYCh ~. 

2) w roku obrachunkowym poprzedzaj<l.cym 
~rowadzenie nowych ~ (pro forma) 

1030770,18 465267,82 1496038,00 

1009586,89 455706,13 1465293,02 

Wzrost przychod6w 2) 1,02 1,02 1,02 



Toszek 21.10.2009 r. 

RADA MIEJSKA 
W TOSZKU 

ul. B.Chrobrego 2 
44 - 180 Toszek 

WNIOSEK 0 ZATWIERDZENIE 

TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODF;; 


I ZBIOROWE ODPROW ADZENIA SCIEKOW 


REMONDIS Aqua Toszek sp. z 0.0. przedldada wniosek 0 zatwierdzenie taryf d1a 
zbiorowego zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego odprowadzania sciek6w na terenie Gminy Miasta 
Toszek na okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 

Powyzsze 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 r. Nr 123, 
poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

Ceny i stawki oplat zawarte w taryfach okreslono na podstawie niezb~dnych przychod6w 
dla prowadzenia dzialalnosci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego 
odprowadzenia sciek6w na terenie Gminy Miasta T oszek. 

Kieruj'lcy przedsi~biorstwem 
wodoc' owo - kanalizaCyjnym:~ J 
~IFl Sc!:~ l'RE,~~ :~~Z'{~'tl 

mgr th en Kar~owski 
REMONDIS AQUA TOSZEK Sp. Z0.0. 


ul. G6rnosltitska 2 

Zal'lczniki: 44·180 Toszek 


tet. 032/2334397/8 

!)lIP. 9Q9-11-63-412


1. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciekow 
2. Uzasadnienie wniosku 
3. Sprawozdanie za ostatni rok obrotowy 

4.Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urZ(ldzen wodoci~owych i urZ(ldzen kanalizacyjnych. 

5. Tabele od A do H 


