
Uchwała Nr LIV/294/2010 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 28 października 2010 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków  
  
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.  Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009r.  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 
675)oraz na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, 
z 2007 Nr 147 poz.1033, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, z 2010 r. Nr 47 poz.278) Rada Miejska w 
Ujeździe uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
 

Zatwierdza taryfy cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków dla wszystkich odbiorców z terenu gminy Ujazd,  korzystających z 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedstawione przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 
grudnia 2011r., zgodnie ze złoŜonym wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan KałuŜny 

 



Ujazd 11.10.2010r. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                                     
                        47-143 Ujazd 
                          ul. Skargi 1 

 
 

 
 

BURMISTRZ UJAZDU 
                                                                                   
 
 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE  
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD Ę  

I ZBIOROWE ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW  
 
 
 Zgodnie z art.24 ust.2 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe 
przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków dla odbiorców na terenie Gminy Ujazd korzystających z urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na okres od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r. 
 

PowyŜsze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 czerwca 2001r.o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 
123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych 
przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Ujazd. 
 
 
 
Załączniki: 
 
1.taryfa  
2.tabele od 1 do 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        Załącznik nr 1 
 

TARYFY I CENY OPŁAT ZA DOSTAW Ę WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW  
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1 Niniejsza taryfa obowiązuje odbiorców obsługiwanych przez zakład budŜetowy – 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, zwany dalej 
„sprzedawcą”. 
 

1.2  Taryfa zawiera rodzaje oraz wysokości: 
 
1.2.1 Ceny za dostawę wody 
1.2.2 Ceny za odbiór ścieków 
1.2.3 Opłat abonamentowa za utrzymanie w gotowości przyłącza wodociągowego 
1.2.4 Opłat abonamentowa za utrzymanie w gotowości przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 
1.3 Taryfa uwzględnia  

 
1.3.1 Ustawę z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) wraz z przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy. 

1.3.2 Ustawę z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229) 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. z 2002r. Nr 
203, poz. 1718). 

1.3.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz. 70). 

1.3.4 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie 
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczenia za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków(Dz. U. z 2006r. Nr 
127, poz. 886). 

 
1.4 Taryf ę stosuje się do rozliczeń z odbiorcami stosownie do zakresu świadczonych 

usług i zawartych umów oraz w zakresie nielegalnego poboru wody i nielegalnego 
zrzutu ścieków. 
 

1.5 Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług. 
 
1.6 Rozliczenie oparte na wskazaniach urządzeń do pomiaru zuŜycia wody i ścieków, 

dokonywane są z dokładnością do 1 m3
. 

 
 
2. DEFINICJE 
 
 W taryfie uŜywa się następujących pojęć, które są zgodne z definicjami określonymi w 
ustawie i rozporządzeniu taryfowym. 
 
Taryfa  – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania. 



Dostawa wody – wielkość wyraŜona w jednostkach pienięŜnych, którą odbiorca usług jest 
zobowiązany zapłacić zakładowi wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1m3 dostarczonej wody; 
do ceny dolicza się podatek od towarów i usług – VAT, w wysokości określonej odrębnymi 
przepisami. 
Wodomierz – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na kaŜdym 
przyłączu wody lub ujęciu odbiorcy. 
Odbiorca usług – osoba, która korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy 
zawartej z zakładem wodociągowo - kanalizacyjnym. 
Urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzonych ścieków, 
znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym. 
Odprowadzanie ścieków – wielkość wyraŜona w jednostkach pienięŜnych, którą odbiorca 
usług jest zobowiązany zapłacić zakładowi wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1m3 
odprowadzonych ścieków; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług – VAT,  
w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 
Opłata abonamentowa – wielkość wyraŜona w jednostkach pienięŜnych, którą odbiorca 
usług jest zobowiązany zapłacić zakładowi wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie  
w gotowości przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej w okresie rozliczeniowym; 
do opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 
określonej odrębnymi przepisami. 
 
3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZE Ń ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR 
ŚCIEKÓW  
 
3.1 Odbiorcy za dostarczenie wody, odbiór ścieków i usługi pozostałe rozliczani są według 

cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych. 
3.2 Odbiorcy za dostawę wody bez kanalizacji są rozliczani raz na kwartał. 
3.3 Odbiorcy za dostawę wody i odbiór ścieków są rozliczani dwa razy w kwartale. 
3.4 Odbiorcy za zrzut ścieków, posiadających własne ujęcie wody rozliczani są dwa razy  

w kwartale. 
3.5 Odbiorcy posiadający własne ujęcie wody oraz przyłącz z sieci wodociągowej rozliczani 

są dwa razy w kwartale a ilość zrzutu ścieków jest sumowana. 
3.6 W przypadku stwierdzenia błędu w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowego, 

które spowodowały błędne naliczenie naleŜności za pobraną wodę lub odbiór ścieków, 
sprzedawca dokonuje korekty wystawionych faktur. 

3.7 Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności 
ustalonych na najbliŜszy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zaŜąda jej zwrotu. 

 
4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZE Ń ZA DOSTAWĘ WODY 
 
4.1 Opłatę za zuŜytą wodę w okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn sprzedanej wody  

i ceny określonej w taryfie dla wody, ustalonej zgodnie ze wskazaniem wodomierza. 
4.2 Opłatę za zuŜytą wodę, w razie braku urządzenia pomiarowego, w okresie 

rozliczeniowym stanowi iloczyn norm określonych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz. 70) i ceny określonej 
w taryfie dla wody. 

4.3 Opłatę abonamentową, ustala się na podstawie średnicy urządzenia pomiarowego 
zabudowanego na przyłączu wodociągowym. 

 



5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZE Ń ZA ODBIÓR ŚCIEKÓW  
 
5.1 Opłatę za odbiór ścieków w okresie rozliczeniowym stanowi stosunek 1:1 iloczynu 

zuŜytej wody i ceny określonej w taryfie dla ścieków. 
5.2 Opłatę za odbiór ścieków, w razie braku urządzenia pomiarowego, w okresie 

rozliczeniowym stanowi iloczyn norm określonych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz. 70) i ceny określonej 
w taryfie dla ścieków. 

 
6.        BONIFIKATY I UPUSTY ZA NIEDOTRZYMANIE STA NDARDÓW 
JAKO ŚCIOWYCH OBSŁUGI ODBIORCÓW  
 
6.1  W razie niedotrzymania standardów jakościowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia dostawca zastosuje bonifikatę ilościową, niezbędną do uzyskania jakości wody 
określonej w w/w rozporządzeniu. 

6.2  W razie niedotrzymania standardów jakościowych zawartych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 19.05.1999r (Dz. U. z 1999r. Nr 50, poz.501) odbiorca wyposaŜy 
własną sieć w urządzenia niezbędne do uzyskania prawidłowej jakości ścieków. 

6.3  Zakład wodociągowo-kanalizacyjny zobowiązany jest do udzielenia odbiorcom usług 
informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków.  

6.4  Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków moŜe nastąpić bez 
uprzedniego zawiadomienia odbiorcy w przypadkach, gdy występują warunki 
stwarzające zagroŜenie dla Ŝycia, zdrowia i środowiska lub uniemoŜliwiające 
świadczenie usług, w szczególności, gdy: 

6.4.1 Z powodu awarii sieci nie ma moŜliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub 
odprowadzenia ścieków, 

6.4.2 Dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagroŜenie dla Ŝycia, zdrowia lub 
środowiska. 

6.5 O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, o którym mowa w ust.2, 
zakład wodociągowo-kanalizacyjny niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELE CEN I STAWEK ZA DOSTAW Ę WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW  
 

TARYFA ILO ŚCIOWA WIELOCZŁONOWA  
 
Stawki opłat za wodę 
 
Cena za dostawę wody zaleŜna od wskazania wodomierza za 1m3  

W dla wszystkich odbiorców  2,70zł  
Miesięczna opłata abonamentowa w wysokości: 
 a)   4,00 zł dla wodomierzy o średnicy od 15 do 20 mm włącznie 
 b) 15,00 zł dla wodomierzy o średnicy od 25 do 40 mm włącznie 
 c) 25,00 zł dla wodomierzy o średnicy od 50 do 80 mm włącznie 
 d) 30,00 zł dla wodomierzy o średnicy od 100 mm i więcej  
 
W1 2,70zł/m3 + 4,00zł/m-c dla wodomierzy o średnicy od 15 do 20 mm włącznie 
W2 2,70zł/m3 + 15,00zł/m-c dla wodomierzy o średnicy od 25 do 40 mm włącznie 
W3 2,70zł/m3 + 25,00zł/m-c dla wodomierzy o średnicy od 50 do 80 mm włącznie 
W4 2,70zł/m3 + 30,00zł/m-c dla wodomierzy o średnicy od 100 i więcej mm 
 
 

TARYFA ILO ŚCIOWA WIELOCZŁONOWA  
 
Stawki opłat za odbiór ścieków 
 
Cena za odbiór ścieków zaleŜna od wskazania wodomierza w stosunku 1:1 za 1m3 

S  dla wszystkich odbiorców 4,30zł  
 

Miesięczna opłata abonamentowa w wysokości: 
 a)   4,00 zł dla wszystkich odbiorców 
 
S1 4,30 zł/m3 + 4,00zł/m-c dla wszystkich odbiorców 
 
 
OPŁATY ZA DODATKOWE USŁUGI  
USŁUGI DODATKOWE  
 
8.1 Stawki zryczałtowane 
 
8.1.1 Opłata za odcięcie dostawy wody     50,00zł 
8.1.2 Opłata za przywrócenie dostawy wody   50,00zł 
8.1.3 Opłata za odcięcie moŜliwości zrzutu ścieków   50,00zł 
8.1.4 Opłata za przywrócenie moŜliwości zrzutu ścieków  50,00zł 
 
Podane stawki w usługach dodatkowych są stawkami netto, do których naleŜy doliczyć 
obowiązujący podatek VAT. 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

Tabela 1 Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku  
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę 

Wyszczególnienie Taryfa 
obowiązująca 

Taryfa nowa Zmiana  

% 

4/3 

 

l.p. Taryfowe 
grupy 

odbiorców 
usług   

 

Rodzaj cen i stawek opłat  Wielkość cen i stawek opłat  

0 1 2 3 4 5 
1 Grupa 1 - cena wody [zł/m3 ] 

- stawka opłaty abonamentowej 

 

2,60 

4,00 

 

2,70 

4,00 

 

104,00 

0,00 

2 Grupa 2 - cena wody [zł/m3 ] 

- stawka opłaty abonamentowej 

 

2,60 

15,00 

 

2,70 

15,00 

104,00 

0,00 

3 Grupa 3 - cena wody [zł/m3 ] 

- stawka opłaty abonamentowej 

 

2,60 

25,00 

2,70 

25,00 

104,00 

0,00 

 
4 Grupa 4 - cena wody [zł/m3 ] 

- stawka opłaty abonamentowej 

 

2,60 

30,00 

 

2,70 

30,00 

104,00 

0,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku 
 z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzenia ścieków 

Wyszczególnienie Taryfa 
obowiązująca 

Taryfa nowa Zmiana 

% 

4/3 

 

l.p. Taryfowe 
grupy 

odbiorców 
usług   

 

Rodzaj cen i stawek opłat  Wielkość cen i stawek opłat  

0 1 2 3 4 5 
1 Grupa 1 - cena ścieków [zł/m3] 

- stawka opłaty abonamentowej 

 

4,10 

4,00 

4,30 

4,00 

105,00 

0,00 

      
      
      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3 Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów 
 

 

Przychody - 
wykonanie 

 

Niezbędne 
przychody 

 

l.p. 

  

Wyszczególnienie 

 

 

 

Rok obrachunkowy 
poprzedzający 
wprowadzenie 

nowych taryf w [zł] 

Rok 
obowiązywania 
nowych taryf  

w [zł] 

0 1 2 3 

Zaopatrzenie w wodę 
 

  

1) Koszty eksploatacji i utrzymania  
 

 
 

3020 Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń 
 

258,15 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
 

144.248,46 160.600,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
13.000,00 17.100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczn 
 

23.888,66 25.300,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 
 

3.851,34 5.400,00

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 
 

37.061,84 34.900,00

4260 Zakup energii 
 

92.833,17 100.000,00

4270 Zakup usług remontowych 
 

5.133,90 15.000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 
 

398,19 1.500,00

4300 Zakup usług pozostałych 
 

35.235,19 35.500,00

4350 Opłaty za usługi internetowe 
 

105,65 200,00

4360 Opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. Komórkowej 
 

1.151,74 2.100,00

4370 Opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. Stacjonarnej 
 

1.068,49 2.200,00

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 
 

358,67 700,00

4430 RóŜne opłaty i składki 
 

13.999,22 23.000,00

4440 Odpis na zak. fund. świadczeń socjalnych 
 

3.182,84 5.000,00

4480 Podatek od nieruchomości                -     0,5% 
 

21.699,64 25.000,00

4580 Pozostałe odsetki 
 

.............. .............

4740 Zakup materiałów papierniczych 
 

921,96 3.000,00

4750 Zakup akc. komp. w tym programy 
 

1.052,59 2.000,00

6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. BudŜetowych 
 1.464,61 ..............

 
2) Mar Ŝa zysku 

 
0,0 0,0

 
1. 

 
3) Wartość niezbędnych przychodów 
 

400.914,31 459.000,00



 

Przychody - 
wykonanie 

 

Niezbędne 
przychody 

 
Odprowadzenie ścieków 

 

 

1) Koszty eksploatacji i utrzymania 
 

 
 

 
 

3020 Wydatki osób. nie zalicz. do wynagrodzeń 
 1.024,38 1.500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
 

208.112,88 224.800,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
 

15.334,10 19.100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 
 

33.629,27 37.300,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 
 

5.388,59 6.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 
 

38.718,11 53.400,00

4260 Zakup energii 
 

99.248,07 90.000,00

4270 Zakup usług remontowych 
 

21.424,16 20.000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 
 

925,86 1.500,00

4300 Zakup usług pozostałych 
 

47.134,97 30.900,00

4350 Opłaty za usługi internetowe 
 

710,19 800,00

4360 Opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. Komórkowej 
 

142,96 200,00

4370 Opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. Stacjonarnej 
 

1.680,95 1.700,00

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 
 

325,20 500,00

4430 RóŜne opłaty i składki 
 

28.610,87 30.000,00

4440 Odpis na zak. fund. świadczeń socjalnych 
 

7.236,40 10.400,00

4480 Podatek od nieruchomości          -       0,0% 
 

2.206,21 3.700,00

4500 Pozostałe pod na rzecz budŜ jedn sam 
 

.............. 1.500,00

4740 Zakup materiałów papierniczych 
 

141,75 300,00

4750 Zakup akcesoriów komp. w tym programów 
 

999,87 300,00

6080 Zakupy inwestycyjne zakładów budŜetowych 
 

.............. ..............

 
2) Mar Ŝa zysku 
 0,0 0,0

 
2. 

 
3) Wartość niezbędnych przychodów 

 

512.994,79 533.900,00

 
 
 
 
 
 



Tabela 4 Kalkulacja ceny i stawek opłat za wodę i odprowadzenie ścieków metodą 
alokacji prostej 
 

Taryfowe grupy odbiorców usług l.p. Wyszczególnienie  

 Grupa  

1 

Grupa 

2 

Grupa 

3 

Grupa 

4 
0 1 2 3 4 5 

Zaopatrzenie w wodę     

1) wartość niezbędnych przychodów 
w zł/rok 

W tym: 

  a) Wartość niezbędnych przychodów 
rozliczonych za ilość dostarczonej wody 

  b) Wartość niezbędnych przychodów 
rozliczonych stawka opłaty 
abonamentowej 

 

459.000,00 

 

 

394.540,00 

 

 

64.460,00 

 

 
 
 
 
 

 

2) zuŜycie wody w m3/rok 146.100    

3) liczba odbiorców 1.440 14 6 1 

4) cena 1m3 wody w zł/m3 2,70 2,70 2,70 2,70 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4,00 15,00 25,00 30,00 

Odprowadzenie ścieków     

1) wartość niezbędnych przychodów 
w zł/rok 

W tym: 

  a) Wartość niezbędnych przychodów 
rozliczonych za ilość odprowadzanych 
ścieków 

  b) Wartość niezbędnych przychodów 
rozliczonych stawka opłaty 
abonamentowej 

 

 

 
533.900,00 

 
 
 

469.940,00 
 
 

63.960,00 

   

2) odprowadzenie ścieków w m3/rok 110.000    

3) liczba odbiorców 1.367    

4) cena 1m3 
ścieków w zł/m3 4,30    

2 

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

4,00    

 
 



Tabela 5 Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług,  
z uwzględnieniem wielkości zuŜycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania 
nowych taryf w złotych  
 

Taryfowe grupy odbiorców usług l.p. Wyszczególnienie  

 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 
0 1 2 3 4 5 

Zaopatrzenie w wodę     

1) zuŜycie wody w m3/rok 146.100    

2) cena za m3 wody w zł/ m3 2,70 2,70 2,70 2,70 

3) stawka opłaty 
abonamentowej / ilość  

4,00 
 / 1440 

15,00 
 / 14 

25,00 
 / 6 

30,00 
 / 1 

4) przychody wg naleŜności 
za ilości dostarczonej wody 
(cena) w zł/rok 

 

394.540,00 

  
 

 
 

5) przychody wg naleŜności 
ze stawki opłat 
abonamentowych w zł/rok 

 
64.460,00 

 
2.520,00 

 
1.800,00 

 
360,00 

1 

 

 

 

 

 

 

Wartość przychodów w zł/rok 459.000,00    

Odprowadzenie ścieków     

1) ilość ścieków 
odprowadzonych rocznie  
w m3/rok 

110.000    

2) cena usługi odprowadzenia 
ścieków w zł/rok 

4,30    

3) stawka opłaty 
abonamentowej 

4,00    

4) przychody wg naleŜności 
za ilość odprowadzonych 
ścieków (cena) w zł/rok 

 
469.940,00 

 
 

 
 

 
 

5) przychody wg naleŜności 
za stawki opłat 
abonamentowych w zł/rok 

 
63.960,00 

   

2 

Wartość przychodów w zł/rok 533.900,00 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 6 Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę 
 i odprowadzenie ścieków  
 

Taryfowe grupy odbiorców usług l.p
. 

Wyszczególnienie  

 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 RAZEM 
0 1 2 3 4 5 6 

Zaopatrzenie w 
wodę 

     

Wartość przychodów       

1) w roku 
obowiązywania 
nowych taryf  

    459.000,00

2) w roku 
obrachunkowym 
poprzedzającym 
wprowadzenie 
nowych taryf  

    400.914,31

1 

 

 

 

 

 

Wzrost przychodów 
[1.1 :1.2 x 100% ] 

    114,00

Odprowadzenie 
ścieków 

     

Wartość przychodów       

1) w roku 
obowiązywania 
nowych taryf 

    533.900,00

2) w roku 
obrachunkowym 
poprzedzającym 
wprowadzenie 
nowych taryf  

    512.994,79

2 

Wzrost przychodów 
[2.1 : 2.2 x 100%] 

    104,00

 
 
 


