
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

ŚCIEKÓW

zatwierdzone uchwałą

Rady Miejskiej w Praszce

Taryfy obowiązują od dnia 1.05.2011r. do 30.04.2012 r.
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1. Rodzaj prowadzonej działalności.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

3. Taryfowe grupy odbi orców usług.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

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

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
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INFORMACJE OGÓLNE

PPU "GOSKOM" sp. z 0.0. w Praszce przedstawia wniosek taryfowy
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na teren Miasta i Gminy Praszka na okres od 1.05.2011r.
do 30.04.2012r.
Taryfy zostały opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia
7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz.747 wraz
z późniejszymi zmianami) , zwanej dalej Ustawą , oraz rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz.U. z 2006 r., Nr 127 , poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Zgodnie z art. 22 ustawy taryfa obejmuje takźe cenę za wodę pobraną
z publicznych zdrojów oraz wodę zuźytą na cele przeciwpożarowe
oraz do zraszania terenów zielonych.
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1. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Spółka działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu
notarialnego w dniu 13.08.1993r. Repertorium A 617/93.

2. Przedmiotem działalności spółki wynikającym z umowy I WpISU
do rejestru sądowego w zakresie dotyczącym taryf jest:

a. pobór i uzdatnianie wody,
b. działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
c. odprowadzanie ścieków,
d. usługi sanitarne i pokrewne,
e. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.
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2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY

Za dostarczoną wodę stosuje się taryfę niejednolitą ( zawierającą
różne ceny dla poszczególnych grup odbiorców ) - dwuczłonową
składającą się:

1. ceny za m 3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych
na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
Cena za dostarczoną wodę wyrażona jest w zł/m 3.

2. ze stawki opłaty abonamentowej niezależnej od ilości
dostarczonej wody, wyrażonej w złotych na odbiorcę usług
za okres rozliczeniowy.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków stosuje się taryfę
niejednolitą ( zawierającą różne ceny dla poszczególnych grup
odbiorców) , dwuczłonową składającą się:

1. ceny za m 3 odebranych ścieków rozliczanych na podstawie
zużycia wody lub urządzenia pomiarowego,

2. ze stawki opłaty abonamentowej wyrazonej w złotych
na odbiorcę usługi dotyczącej tylko odprowadzania ścieków
(bez dostarczania wody).

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono uwzględniając zróżnicowanie
kosztów dla poszczególnych grup.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono:

1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, ochrony
zdrowia, rolników indywidualnych, rodzinne ogrody działkowe:

2. Grupa 2 - przemysł, handel, usługi
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W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono:

1. Grupa 1- gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, ochrony
zdrowia, rolników indywidualnych.

2. Grupa 2 -przemysł, handel. usługi

4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK
OPŁAT

A. Wysokość cen l stawek opłat za zbiorowe dostarczanie wody

Cena/stawka Jednostka
Lp. opłaty netto mIary

WYSZCZEGÓLNIENIE

1. Gospodarstwa domowe,
jednostki budżetowe, ochrona
zdrowia, rolnicy
indywidualni, rodzinne
ogrody działkowe:

3,20 zł/ m 3

1. Cena za 1m3dostarczonej
wody 13,50 zł Ina odbiorcę

/za okres
2. Stawka opłaty rozliczeniowy(*)
abonamentowej

2. Przemysł, handel, usługi

1. Cena za 1 m3 dostarczonej 5,50 zł/m3

wody
13,50 zł Ina odbiorcę

2. Stawka opłaty /za okres
abonamentowej rozliczeniowy(*)

Uwaga(*) Pod pojęciem okresu rozliczeniowego rozumie się okres pomiędzy jednym a
drugim odczytem licznika.
(Jest to stała oplata abonamentowa za usługę odczytu wodomierza)

6



B. Wysokość cen istawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Cena/stawka Jednostki
Lp. opłaty netto miary

WYSZCZEGÓLNIENIE
1. Gospodarstwa domowe,

jednostki budżetowe,
ochrona zdrowia, rolnicy
indywidualni, rodzinne
ogrody działkowe

5,81 zł! m 3

L Cena za odprowadzane
ścieki 35,00 zł Ina odbiorcę

/za okres
2. Stawka opłaty rozliczeniowy(*)
abonamentowej

2. Przemysł, handel i usługi

L Cena za odprowadzane 9,70 zł Im 3

ścieki
35,00 zł Ina odbiorcę

2. Stawka opłaty /za okres
abonamentowej rozliczeniowy(*)

Uwaga: (*) Pod pojęciem okresu rozliczeniowego rozumie się okres pomiędzy jednym a
drugim odczytem licznika.
(Jest to stała oplata abonamentowa za usługę odczytu wodomierza).

5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM
WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI

W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE

1. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej, opłata za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone
usługi.

2. Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług
niezależnie od tego, czy Odbiorca pobierał wodę lub odprowadzał ścieki
w okresie rozliczeniowym.
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3. Od Odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody pobiera się opłatę
abonamentową jak dla odbiorców wyposażonych w wodomierze.

4. W przypadku, gdy Odbiorca posiada więcej niż jeden wodomierz,
zaliczany jest do grupy odbiorców wg największej średnicy
użytkowanego wodomierza.

5. W przypadku, gdy świadczy się wyłącznie usługę odprowadzania
ścieków i brak jest urządzenia pomiarowego do ścieków, ilość
ścieków określa się na podstawie odczytów wodomierzy własnych
zainstalowanych na ujęciach własnych odbiorców lub
na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody.

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych
grup odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich
odbiorców w oparciu o takie same zasady technologiczne
i techniczne.
Spółka świadczy usługi w zakresie dostawy wody i odbioru
ścieków dla miasta i gminy Praszka, a dla gminy Gorzów Śl.
w zakresie odbioru ścieków.

2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy
zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów
wynikających z obowiązujących przepisów prawa określonych
w Ustawie i Rozporządzeniu oraz Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr 273jXXXVIIj2006 Rady
Miejskiej w Praszce z dnia 26.01.2006r.).
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Tabela 1. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę

Rok Rok
obrachunkowy obowiązywania

Lp. Wyszczególnienie poprzedzaj ący nowych taryf
wprowadzenie w zł
nowych taryf

O 1 2 3
1. Ujęcie wody

Wynagrodzenie z narzutami 162.759 166.000
Amortyzacja 49.155 49.100
Materiały 11.256 11.200
Energia 141.492 155.600
Usługi transportowe 17.811 18.700
Usługi remontowe 11.115 11.700
Pozostałe usługi 26.170 27.400
Podatki i opłaty 13.027 13.300
Pozostałe koszty 82.449 82.400
Rozliczenie kosztów działu 45.010 45.000
utrzymania ruchu

2. Sieci wodociągowe
Wynagrodzenia z narzutami 87.019 88.800
Amortyzacj a 60.705 60.700
Materiały 12.867 12.900
Energia 23.284 25.600
Usługi transportowe 48.686 51.100
Usługi remontowe 90.455 95.000
Pozostałe usługi 11.258 11.300
Podatki i opłaty 12.454 12.800
Pozostałe koszty 7.740 7.700
Rozliczenie kosztów działu utrzymania 25.412 25.400
ruchu

3. Wodociągi razem 940.124 971.700
4. Alokacja kosztów 436.239 436.200
5. Koszty całkowite 1.376.363 1.407.900
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Tabela 2. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków.

L.p. VVyszczególnienie Rok Rok
obrachunkowy obowiązywania
poprzedzaj ący nowych taryf
wprowadzenie w zł. 2009
nowych taryf

2008r.
O. 1 3 4

l. Sieć kanalizacyjna

Wynagrodzenie z narzutami 109.248 111.400
Amortyzacja 105.000 105.000
Materiały 624 700
Energia 18.217 20.000
Usługi transportowe 60.398 63.400
Usługi remontowe 17.827 19.600
Pozostałe usługi 2.823 3.100
Podatki i opłaty 18.415 19.000
Rozliczone koszty dziahl utrzymania 31.876 32.500

2. Przepom pownia

Wynagrodzenie z narzutami 49.822 50.800
Amortyzacja 19.600 19.600
Materiały 3.091 3.400
Energia 82.471 90.700
Usługi transportowe 2.473 2.600
Usługi remontowe 1.158 1.200
Pozostałe usługi 3.713 4.000
Podatki i opłaty 3.929 4.100
Rozliczone koszty działu utrzymania 16.462 16.800

3. Oczyszczanie ścieków 3.198.018 3.468.400
4. Kanalizacja razem 3.745.165 4.036.300
5. Alokacja kosztów 208.200 212.400
6. Koszty całkowite 3.953.365 4.248.700
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Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z
cenami nowej taryfy dotyczącej odprowadzenia ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Taryfa Taryfa nowa Zmiana %
obowiązująca

1. Grupa l - cena ścieków 4,81 5,81 22%
Stawka opłatyabonam: 35,00 35,00 -

-
2. Grupa 2 - cena ścieków 9,70 9,70

Stawka opłaty abonam: 35,00 35,00 -

-
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Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku
z cenami nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Taryfa Taryfa nowa Zmiana %
usług obowiązująca

l. Grupa l - cena wody 3,20 3,20

Stawka opłaty abonamentowej 4,50/m-c 13,50/okres -
rozliczeniowy ( * )

Grupa 2 - cena wody 5,50 5,50

Stawka opłaty abonamentowej 4,50/m-c 13,50/okres -
rozliczeniowy ( * )

Uwaga:

( *) Pod pojęciem okres rozliczeniowy rozumie się okres pomiędzy jednym a drugim
odczytem licznika.
( Jest to stała opłata abonamentowa za usługę odczytu wodomierza).
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'Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

Lp. Wyszczególnienie Przychody- Niezbędne przychody
wykonanie

Rok Rok obowiązywania
obrachunkowy nowych
poprzedzający taryf
wprowadzenie wzł
nowych taryf 2011r.
w zł. 2010r.

O l 3 4
1. Zaopatrzenie w wodę

l) koszty eksploatacji i utrzymania w
tym 1.407.900 1.441.400
a) amortyzacja 109.860 109.800
b) koszt zakupionej przez siebie wody 65.857 66.000
2) marża zysku 3% 22.140 43.200
Wartość niezbędnych przychodów 1.430.040 1.484.600

2. Odprowadzanie ścieków
l) koszty eksploatacji i utrzymania w
tym: 755.347 780.300
a) amortyzacja 121.221 124.600
2) marża zysku 3% 23.400
Wartość niezbędnych przychodów 755.347 803.700

3. Oczyszczanie ścieków 3.198.018 3.468.400
Ogółem wartość niezbędnych
przychodów (2+3) 3.953.365 4.272.100

4. Średnia zmiana wartości przychodów x
- zaopatrzenie w wodę w % 4%

5. Średnia zmiana wartości przychodów x
- odprowadzanie ścieków w % 9%
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Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług
w roku obowiązywania nowych taryf

Lp. Wyszczególnienie Współczynnik Taryfowa grupa odbiorców usług
alokacji wg

tabeli 5 Grupa l Grupa 2 Ogółem zł

O l 2 3 4 5
1. Zaopatrzenie w wodę

I) koszty eksploatacji i utrzymania,
w tym:
koszty bezpośrednie:
wynagrodzenie z narzutami A 197.400 57.400 254.800
materiały A 18.600 5.500 24.100
energia A 143.300 37.900 181.200
opłata za korzystanie ze środowiska B 25.800 7.700 33.500
podatki i opłaty - inne A 20.200 5.900 26.100
usługi obce A 30.100 8.600 38.700
pozostałe koszty A 207.200 59.400 266.600
ALOK. :KOSZTY POŚREDNIE A
rozliczenie kosztów wydziałowych i
działalności pomocniczej A 54.200 16.200 70.400
alokowane koszty ogólne A 335.900 100.300 436.200
2) amortyzacja A 84.500 25.300 109.800
3) marża zysku 3% A 33.500 9.700 43.200
4) wartość niezbędnych przychodów 1.150.700 333.900 1.484.600

2. Odprowadzanie ścieków
l) koszty eksploatacji i utrzymania,
w tym:
koszty bezpośrednie:
wynagrodzenie z narzutami C 147.600 14.600 162.200
materiały C 3.400 700 4.100
energia C 100.700 10.000 110.700
podatki i opłaty - inne D 21.000 2.100 23.100
usługi obce C 6.500 600 7.100
pozostałe koszty C 79.000 7.800 86.800
ALOK.:KOSZTY POŚREDNIE C
rozliczenie kosztów wydziałowych i C 44.900 4.400 49.300
działalności pomocniczej
alokowane koszty ogólne C 195.700 16.700 212.400

2) amortyzacja C 113.400 11.200 124.600
3) marża zysku 3% C 21.300 2.100 23.400
4)wartość niezbędnych przychodów 733.500 70.200 803.700

3. Koszty oczyszczania ścieków 3.229.100 239.300 3.468.400
Ogółem wartość niezbędnych
przychodów 3.962.600 309.500 4.272.100
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Tabela E. Kalkulacja cen za wodę metodą alokacji prostej

Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług
Grupa 1 Grupa 2

O 1 2 3
l. Zaopatrzenie w wodę

l) wartość niezbędnych
przychodów w zł/rok 1.150.700 333.900

2) zużycie wody za m3/rok 359.593 60.709

3) cena za 1m3 wody w zł/m3 3,20 5,50
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Tabela F. Kalkulacja ceny za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków metoda alokacji
prostej.

L.p Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców ścieków
Grupa 1 Grupa 2

l. Odprowadzanie ścieków

l/wartość niezbędnych przychodów w
zł/rok 733.500 70.200
2/ odprowadzanie ścieków w m3/rok

333.409 31.911
3/ cena usługi odprowadzania ścieków
w zl./m3 2,20 2,20

2. Oczyszczanie ścieków bez dopłaty
U.M.iGm. Praszka
1/ wartość niezbędnych przychodów w
zł./rok 3.229.100 239.300
2/oczyszczanie ścieków w m3/rok

333.409 31.911
3/cena usługi oczyszczania ścieków

9,69 7,50
3. Łączna cena odprowadzania i

oczyszczania ścieków bez dopłaty w 11,89 9,70
zł/m3

4. Oczyszczanie ścieków z dopłatą
U.M.iGm.Praszka

l/dopłata w zł./rok 2.025.500
2/ilość oczyszczania ścieków na rok 333.409
3/cena dopłaty do oczyszczania ścieków
do 1m3 6,08
2/wartośc niezbędnych przychodów w
zł/m3 1.203.600 239.300

3/ oczyszczanie ścieków za m3

333.409 31.911
4/ cena usługi oczyszczania ścieków w
zł/m3 3,61 7,50

5. Łączna cena odprowadzania i
oczyszczania ścieków z dopłata w
zł.lm3 5,81 9,70
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Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem
wielkości zużycia oraz cen i stawek w roku obowiązania nowych taryf w złotych.

Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług
Grupa I Grupa II Ogółem

O 1 2 3 4
1 Zaopatrzenie w wodę

l) zaopatrzenie wody w m3/rok 354.875 60.709 410.115
2) cena za m3 wody w zł/m3 3,20 5,50 3,54
Wartość przychodu za rok 1.135.600 333.900 1.469.500

2 Odprowadzenie ścieków
1)ilość ścieków
odprowadzonych rocznie w 333.409 31.911 365.320
m3/rok
2) cena usługi odprowadzania
ścieków w zł/m3 2,20 2,20 2,20
3) wartość przychodów w
zł/rok 733.500 70.200 803.700

3. Oczyszczanie ścieków
1) ilość oczyszczonych
ścieków rocznie w m3/rok 333.409 31.911 365.320
2) cena usługi oczyszczania
ścieków w zł/m3 9,69 7,50 9,50
3) wartość przychodów w zł.
na rok 3.229.100 239.300 3.468.400
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Tabela H. Skutki finansowe zmiany ceny i stawek opłat zaopatrzenia w wodę i
odprowadzenia ścieków.

Lp. Wyszczególnienie Taryfowe grupy odbiorców usług
Grupa 1 Grupa 2 Ogółem

O 1 2 '"l 4.)

1. Zaopatrzenie w wodę
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania
nowych taryf 1.118.000 333.900 1.452.00
2) w roku obrachunkowym
poprzedzaj ącym
wprowadzenie nowych taryf 1.091.940 338.100 1.430.040
Wzrost przychodów ,,1)"/"2)% 3% 0% 2%

2. Odprowadzanie i
oczyszczanie ścieków
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania
nowych taryf 3.962.600 309.500 4.272.100
2) w roku obrachunkowym
poprzedzającym
wprowadzenie nowych taryf 3.597.563 355.802 3.953.365
Wzrost przychodów ,,1"/"2"% 11% 0% 8%
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