
Projekt

z dnia  10 lutego 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
obszarze Gminy Krapkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)  Rada Miejska w Krapkowicach  uchwala,  
co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze 
Gminy Krapkowice, określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Taryfy o których mowa w § 1 obowiązują od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic i przedsiębiorstwu Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o.o. w Krapkowicach. 

§ 4. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ogłosi taryfy na swojej stronie internetowej 
( www.wik.krapkowice.pl) oraz w miejscowej prasie w terminie 7 dni od podjęcia niniejszej uchwały. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz Biuletynie 
Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik 
 do uchwały Nr …….. Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z  dnia ……… 2014 r. 

 

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
 

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 
 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach zwana dalej „Przedsiębiorstwem” prowadzi na 

terenie Gminy Krapkowice działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w oparciu o zezwolenie wydane Decyzją 134/613/2002 Zarządu Gminy 

Krapkowice z dnia 03.10.2002 r. 

Zgodnie z wydanym zezwoleniem przedmiotem działania Przedsiębiorstwa  jest dostawa wody oraz 

odprowadzanie ścieków, za pomocą eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych, które są własnością przedsiębiorstwa bądź Gminy Krapkowice i zostały 

użyczone lub wydzierżawione Przedsiębiorstwu do użytkowania. 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest w szczególności : 

- prowadzenie usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, 

- eksploatacja ujęć wody, 

- eksploatacja przepompowni ścieków, 

- budowa i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowo – kanalizacyjnych 

na terenie Gminy oraz kontrolowanie poprawności wykonawstwa robót w tym zakresie, 

- kontrolowanie podłączeń wodno – kanalizacyjnych. 

 

2. Rodzaj i struktura taryfy. 
 

Taryfy przygotowano zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 

2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita 

wieloczłonowa składająca się z: 

- ceny wyrażonej w złotych za m
3
 dostarczonej wody, 

- stałej lub stałych opłat abonamentowych, wyrażonych w złotych na odbiorcę na 1 miesiąc. 

W rozliczeniach z Gminą za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny 

wyrażone w złotych za m
3
 w wysokości ustalonej jak dla grupy „pozostali Odbiorcy”. 

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie również taryfa niejednolita 

wieloczłonowa składająca się z: 
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- ceny wyrażonej w złotych za m
3
 odprowadzanych ścieków, 

- stałej lub stałych opłat abonamentowych, wyrażonych w złotych na Odbiorcę na miesiąc.  

 

Dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców ustalono stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń 

wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa (wyrażoną w złotych za jedno 

przyłączenie). 

Przedsiębiorstwo  w ramach prowadzonej działalności nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami 

opadowymi i kanalizacją deszczową w związku z powyższym taryfa nie zawiera ustaleń ceny za 

jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki 

opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową, uwzględniającą rodzaj i sposób zagospodarowania 

powierzchni. 

Niniejsza taryfa nie zawiera również opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, gdyż Przedsiębiorstwo odbiera jedynie ścieki bytowo-

gospodarcze oraz komunalne. 

 

3. Taryfowe grupy Odbiorców usług. 
 

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów 

na taryfowe grupy Odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności: 

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach 

Odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi, 

- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, 

- strukturę planowanej taryfy, 

- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu 

z kosztem ich wdrożenia, 

- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, 

- wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe. 

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie grupy taryfowe 

Odbiorców usług, obejmujące wszystkich Odbiorców usług wodociągowych oraz dwie grupy taryfowe 

Odbiorców usług, obejmujące wszystkich Odbiorców usług kanalizacyjnych.  

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące grupy taryfowe odbiorców usług: 

WI – pozostali Odbiorcy – obejmującą Odbiorców zużywających wodę na potrzeby gospodarstw 

domowych, potrzeby użyteczności publicznej lub na potrzeby socjalne, nie związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, 

WD – Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą  – obejmującą Odbiorców zużywających wodę 

na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

Na podstawie taryfy WI ( pozostali Odbiorcy ) stawką opłat za wodę rozliczana będzie także odrębnie 
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Gmina, za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych 

fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, 

zgodnie z art. 22 ustawy i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości 

i zasady rozliczeń. 

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące grupy taryfowe Odbiorców usług: 

SI – pozostali Odbiorcy – obejmującą Odbiorców odprowadzających ścieki bytowe z budynków 

mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  oraz z budynków czy obiektów użyteczności publicznej,  

SD – Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą  – obejmującą Odbiorców odprowadzających 

ścieki związane z prowadzoną działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub 

usługową. 

 

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. 
 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita 

wieloczłonowa. 

Dla grup taryfowych WI i WD obowiązuje taryfa składająca się z: 

- ceny wyrażonej w złotych za m
3
 dostarczonej wody, 

- stawek opłat abonamentowych, niezależnych od ilości dostarczonej wody.  

Stawki opłaty abonamentowej wyrażane są w złotych na Odbiorcę na miesiąc i są stosowane 

w następujących przypadkach: 

1) dla Odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza głównego 

Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty: 

- utrzymywania w gotowości urządzeń wodociągowych, 

- odczytu wodomierza, 

- rozliczenia za pobraną wodę; 

2) dla Odbiorcy rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia wody 

Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty: 

- utrzymywania w gotowości urządzeń wodociągowych, 

- rozliczenia za pobraną wodę; 

3) dla Odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej 

Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty: 

- odczytu wodomierza, 

- rozliczenia za pobraną wodę; 

4) dla Odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody 

w budynku wielolokalowym 

Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty: 

Id: F340E116-0EE1-40D2-98BA-CDD72F4CBC7F. Projekt Strona 4



 

 4 

- odczytu wodomierza, 

- rozliczenia za pobraną wodę. 

 

Przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków od Odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita 

wieloczłonowa. 

Dla grupy taryfowej SI i SD obowiązuje taryfa składająca się z : 

- ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków, 

- stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości odprowadzanych ścieków.  

Stawki opłaty abonamentowej wyrażane są w złotych na Odbiorcę na miesiąc i są stosowane 

w następujących przypadkach: 

1) dla Odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 

albo wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia 

Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty: 

- utrzymywania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, 

- odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, 

- rozliczenia za odprowadzone ścieki; 

2) dla Odbiorcy rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia wody 

Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty: 

- utrzymywania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, 

- rozliczenia za odprowadzone ścieki. 

Dla taryfowych grup Odbiorców (WI, WD) obliczono stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń 

wodociągowych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa (wyrażoną w złotych za jedno przyłączenie). 

Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wodociągowego 

wykonanego przez Odbiorcę. 

Dla taryfowych grup Odbiorców (SI, SD) obliczono stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń 

kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa (wyrażoną w złotych za jedno przyłączenie). 

Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza kanalizacyjnego 

wykonanego przez Odbiorcę. 

W związku z powyższym, struktura taryfowa i wysokości cen za 1 m
3
 wody i ścieków oraz opłat stałych 

(w złotych, netto) na okres od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. kształtują się 

w następujący sposób: 
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Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody 

 

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 

Symbol 

taryfy 

Rodzaj cen i stawek opłat Stawka 

netto 

1 2 3 4 5 

1. Pozostali Odbiorcy WI - cena za wodę [ zł/m
3
 ] 2,94 zł 

   - stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ]  

   1) Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza 

głównego 

2) Odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia 

wody 

3) Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza 

dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej 

4) Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza przy 

punkcie czerpalnym wody w budynku 

wielolokalowym 

3,00 zł 

 

2,30 zł 

 

1,40 zł 

 

 

1,40 zł 

2. 

Odbiorcy 

prowadzący 

działalność 

gospodarczą  

WD - cena za wodę [ zł/m
3
 ] 3,09 zł 

   - stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ]  

   1) Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza 

głównego 

2) Odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia 

wody 

3) Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza 

dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej  

4) Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza przy 

punkcie czerpalnym wody w budynku 

wielolokalowym 

3,00 zł 

 

2,30 zł 

 

1,40 zł 

 

 

 

1,40 zł 

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, 

pkt.9) do 12) Rozporządzenia. 
 

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków 
 

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 

Symbol 

taryfy 

Rodzaj cen i stawek opłat Stawka 

netto 

1 2 3 4 5 

1. 
Pozostali Odbiorcy 

 
SI - cena za ścieki [ zł/m

3
 ] 6,38 zł 

   

- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] 

1) Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza 

głównego lub urządzenia pomiarowego albo wg 

wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego 

ilość wody z własnego ujęcia 

2) Odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia 

wody 

3) Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza 

dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego 

ujęcia 

 

3,00 zł 

 

2,30 zł 

 

1,40 zł 
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2. 

Odbiorcy 

prowadzący 

działalność 

gospodarczą 

SD - cena za ścieki [ zł/m
3
 ] 6,29 zł 

   

- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] 

1) Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza 

głównego lub urządzenia pomiarowego albo wg 

wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego 

ilość wody z własnego ujęcia 

2) Odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia 

wody  

3) Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza 

dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego 

ujęcia 

 

3,00 zł 

 

2,30 zł 

 

1,40 zł 

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, 

pkt.9) do 12) Rozporządzenia. 

 

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
 

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 

Symbol 

taryfy 

Rodzaj cen i stawek opłat Stawka 

netto 

1 2 3 4 5 

1. 

Pozostali Odbiorcy 

 

Odbiorcy prowadzący 

działalność gospodarczą 

 

WI 

 

WD 

- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń 
wodociągowych [ zł/1 przyłączenie ] 

50,00 zł 

2. 

Pozostali Odbiorcy 

 

Odbiorcy prowadzący 

działalność gospodarczą 

 

SI 

 

SD 

- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń 
kanalizacyjnych [ zł/1 przyłączenie ] 

50,00 zł 

 

Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z par.5 pkt. 7) 

Rozporządzenia. Stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów. 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, 

pkt.9) do 12) Rozporządzenia. 

 

5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 
 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz 

ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.  

Ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie ze wskazaniami wodomierzy głównych, a w przypadku ich 

braku ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia 

wody. 

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje 

i utrzymuje Dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków 
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ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody 

z innych źródeł. 

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 

wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań 

dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług na warunkach określonych 

przez przedsiębiorstwo i Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, w przypadku gdy Odbiorca korzysta z innego źródła 

wody niż sieć wodociągowa przedsiębiorstwa, ilość ścieków ustalona jest na podstawie wskazań 

dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług na warunkach określonych 

przez przedsiębiorstwo i Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Opłata stała ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody i odprowadzania 

ścieków. 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki na warunkach 

i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. 

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków, obowiązujący na terenie działania przedsiębiorstwa oraz umowa pomiędzy Odbiorcą 

i przedsiębiorstwem. 

 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

6.1.  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 
 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań 

własnych Gminy, dokonywane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie same zasady  

techniczne i technologiczne.  

Zróżnicowanie taryf dla poszczególnych grup Odbiorców ( WI, WD ) wynika jedynie z różnicy 

pomiędzy przeciętnym zużyciem wody przez Odbiorców należących do danej grupy taryfowej.       

W zakresie dostawy wody przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe związane z utrzymywaniem urządzeń 

w gotowości, odczytami i rozliczeniami - co uzasadnia jednakową stawkę opłaty abonamentowej 

dla obydwu grup taryfowych. Koszty te przedsiębiorstwo ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny 

Odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie, a ponoszenie tych kosztów 

wymuszone jest koniecznością utrzymywania w gotowości urządzeń, dokonywaniem odczytów 

i rozliczeń, a także obowiązującymi przepisami. 

W zakresie dostawy wody dla Odbiorcy rozliczanego według wskazań wodomierza głównego, ustalono 

stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odczyt 

i rozliczenie. 

W zakresie dostawy wody dla Odbiorcy rozliczanego według wskazań wodomierza dodatkowego, 
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mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, ustalono stawkę opłaty abonamentowej za odczyt 

i rozliczenie. 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie 

same zasady techniczne i technologiczne.  

Zróżnicowanie taryfy dla poszczególnych grup Odbiorców ( SI, SD ) wynika jedynie z różnicy pomiędzy 

przeciętną ilością odprowadzanych ścieków przez Odbiorców należących do danej grupy taryfowej. 

W zakresie odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe utrzymywania urządzeń 

w gotowości, odczytu i rozliczenia co uzasadnia stosowanie jednakowej stawki opłaty abonamentowej 

dla obydwu grup taryfowych. Koszty te przedsiębiorstwo ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny 

Odbiorca w danym okresie będzie faktycznie odprowadzał ścieki czy też nie, a ponoszenie tych kosztów 

wymuszone jest koniecznością utrzymywania w gotowości urządzeń, dokonywaniem odczytów 

i rozliczeń, a także obowiązującymi przepisami. 

W zakresie odprowadzania ścieków dla Odbiorcy rozliczanego według wskazań wodomierza głównego 

lub urządzenia pomiarowego, ustalono stawkę opłaty abonamentowej za utrzymywanie w gotowości 

urządzeń kanalizacyjnych, odczyt i rozliczenie. 

 

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 
 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 

Odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone 

w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

 

W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w: 

- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, 

- umowach z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,  

- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. 

 

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń 

wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. 
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UZASADNIENIE

Krapkowice, dnia …. . …. .2014 r.

Weryfikacjawniosku o zatwierdzenietaryf dla zbiorowego zaopatrzeniaw wodę i zbiorowego
odprowadzaniaścieków na terenieGminyKrapkowice

na okres od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowegozaopatrzenia w wodę i zbiorowegoodprowadzania ścieków
na terenie Gminy Krapkowice na okres od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. został złożony do Burmistrza
Krapkowic w dniu 17.01.2014 r. Weryfikacja niniejsza została wykonana w celu badania wniosku zgodnie
z zapisami Art.24 ust.4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. 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 z póź. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem.

1. Ocena formalna.

1) Wniosek został złożonyw terminie – zgodnie z art.24 ust.2 ustawy.

2) Wniosek zawiera szczegółową kalkulację cen oraz aktualny plan – zgodnie z art.24 ust.4 ustawy.

3) Wniosek zawiera dokumenty wymagane zapisami § 19. 1. rozporządzenia, tj.:

a) taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Krapkowice na okres od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

b) uzasadnienie wniosku.

4) Uzasadnienie wniosku zawiera zapisy wymagane w § 19. 2. rozporządzenia dotyczące:

a) zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia;

b) standardów jakościowych usług, w tym informację dotyczącą wpływu określonej taryfy na ich
poprawę;

c) spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów;

d) zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.

5) Uzasadnienie wniosku zawiera dokumenty wymagane zapisami § 19.3. rozporządzenia, tj.:

a) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012;

b) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2010-2014;

c) informację o ilości i cenie za zakup wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
oraz informację o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących
w posiadaniu przedsiębiorstwa;

a) tabele kalkulacyjne od A do H.

6) Taryfa zawiera zapisy wymagane w § 4 rozporządzenia tj.:

a) rodzaje prowadzonej działalności;

b) rodzaj i strukturę taryfy;

c) taryfowe grupy odbiorców usług;

d) rodzaje i wysokość cen i stawek opłat;

e) warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe;

f) warunki stosowania cen i stawek opłat – w tym:

- zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców;

- standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Wniosek spełnia wszystkie wymogi formalnewynikające z przepisów prawa.
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2. Ocena merytoryczna.

Wniosek wraz z uzasadnieniem zawiera w treści rzeczowe i szczegółowe informacje uzasadniające
zastosowanie wyliczonych cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ściekówna terenie GminyKrapkowice na okres od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

W części „Informacje ogólne” a także „Uzasadnienie wniosku” szeroko opisane są warunki w jakich działa
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Krapkowicach
zwane dalej Spółką, gdzie objaśniono czynniki zewnętrze mające wpływ na koszty działalności oraz opisano
czynnikimające wpływ na zmiany cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zadania inwestycyjne ujęte są w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2014 uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach
Uchwałą Nr XXVII/316/2009 Rady Miejskiejw Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r.

Załączone do uzasadnienia dokumentysą obowiązujące, prawidłowe i wyczerpujące.

Część opisowa zawarta w taryfach spełnia wymogi ustawy i rozporządzenia, zawiera wymagane zapisy.
Podobnie uzasadnieniewniosku.

Zaplanowane przez Spółkę w okresie obowiązywania taryf koszty są uzasadnione, ustalone z zachowaniem
należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów niezbędnych do
wykonania zadań wynikających z ustawy. Koszty ustalone są w oparciu o plan kosztów przygotowany na
bazie zapisów w księgach handlowych z okresu wymaganego rozporządzeniem i nie ma postawy do ich
poważenia.

Załączone tabele kalkulacyjne cen i stawek opłat wypełnionesą w sposób przejrzysty, rachunkowo poprawny.

Tabela D zawiera koszty wpisane zgodnie z założonym planem kosztów i jej zapisy są zgodne z zapisami
w tabeli F. Tabela E i F zawiera zapisy rzeczowe z systemu ewidencji odbiorców oraz sprzedaży usług
funkcjonującego w Spółce a także przewidywane planowane niezbędne przychody gwarantujące pokrycie
kosztów działalności Spółki w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków zgodne z zapisami
w Tabeli D.
Zapisy w pozostałych tabelach zwierają dane wynikające z zapisów w tabelach D, E oraz F.
Na tej podstawie należy uznać kalkulację cen i stawek za prawidłową.

Wniosek spełnia wszystkie wymogi merytoryczne wynikające z przepisów prawa, przedstawiona
dokumentacja oraz argumentacja Zarządu Spółki co do poziomu cen i stawek na okres od 01.04.2014 do
31.03.2015 r. jest prawidłowa i stanowi podstawę do pozytywnejweryfikacjiwniosku.

3. Podsumowanie.

Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Krapkowice na okres od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. złożony przez przedsiębiorstwo
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach spełnia wymogi wynikające z zapisów Art.24 ust.4
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz.
858 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. 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 z póź. zm.), wobec czego weryfikuję pozytywnie
złożonywniosek.

Wniosek przygotował Pan Jerzy Delewicz.
Uchwałę przygotował Andrzej Klaka
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