
 

 

 

 

UCHWAŁA NR ....................  

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH  

z dnia .................... 2010 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 1990r, o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 

142,poz.1591 ze zmianami ) 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 zmianami ) Rada Miejska 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. Taryfa obowiązuje do dnia 01 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz 

tablicach ogłoszeń w sołectwach.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2010 r.  

U Z A S A D N I E N I E 

do projektu uchwały Nr 4 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice Pismem 

z dnia 19 stycznia 2010 r. Zarząd Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Krapkowicach złożył Wniosek 

o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Krapkowice na okres od dnia 01 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011r. wraz ze szczegółową kalkulacją cen 

i stawek opłat oraz aktualnym Wieloletnim planem modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2010 - 2014 zwany w dalszej treści wnioskiem . Wniosek o zatwierdzenie taryf został 

przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym 

odprowadzaniu scieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123,poz.858 ze zmianami ) oraz 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 odprowadzania ścieków. Wniosek w swej 

treści zawiera: Informacje ogólne : Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: 1. 

Rodzaje prowadzonej działalności .2. Rodzaj i struktura taryfy.3. Taryfowe grupy odbiorców usług .4. Rodzaje oraz 

wysokość cen i stawek opłat .5. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat . 6. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie 

w wodę i odprowadzanie ścieków .7. Warunki stosowania cen i stawek opłat. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie 

taryfy. Załącznik - informacje ekonomiczno - finansowe . Dla ustalenia stawek cen przyjęto wskaźniki i założenia ujęte 

w załączonych dokumentach kalkulacyjnych . 1. Główną zasadą zastosowaną przy ustalaniu nowych taryf jest 

utrzymanie założeń wynikających ze Studium Wykonalności projektu "Poprawa gospodarki wodno-sciekowej 

w aglomeracji Krapkowice",stanowi ono bowiem podstawę do pomyślnej realizacji całego przedsięwzięcia w sposób 

zapewniający jego prawidłowe finansowanie. Studium Wykonalności opracowane zostało przez firmę RAVICON Sp. 

z o.o. z Krakowa dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 

Krapkowice ze środków Funduszu Spójności w progranmie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko . Wniosek 

został złożony 30.11.2009r. i na dzień 19.01.2010r. jest po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia . 2. 

Na ksztaltowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutuje w zasadniczy sposób wzrost kosztów ponoszonych przez 

przedsiębiorstwo ,a także realizowane przez niego inwestycje i modernizacje. Ważną pozycją w budżecie stanowią: 

amortyzacja ( rosnąca wraz z powstawaniem i przejęciem nowego majątku) ,wynagrodzenia z narzutami ,podatek od 

nieruchomości (j.w.),energia elektryczna,opłaty za korzystanie ze środowiska . Nowe taryfy gwarantują w roku ich 

obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizację niezbędnych zadań eksploatacyjnych, 

a także planowanych i koniecznych w 2010 roku inwestycji oraz modernizacji urzadzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych ,co w efekcie wpłynie na poparwę jakości świadczonych usług. Do prognozy sprzedaży na 2010 r. 

przyjęto ilość dostarczonej wody i odprowadoznych ścieków dla poszczególnych grup taryfowych zbliżoną do ilości 

z roku obrachunkowego tj. 01.01.2009- 31.12.2009r.. Wynika to z przewidywań przedsiębiorstwa odnośnie 

sprzedaży wody i ścieków. Należy zwrócić uwagę na ciągłą tendencję spadkową w ilości sprzedawanej wody ze 

względu na ograniczenia jej zużycia przez zakłady funkcjonujące na terenie działania Spółki ( na skutek zamykania 

obiegów technologicznych wody i uruchamianie własnych ujęć ). Stałą tendencję jednostkowego zużycia wody przez 

mieszkańców przewiduje również opracowane przez firmę RAVICON Studium wykonalności . Przyczynami spadku 

żużycia są poszukiwania oszczędności finansowych ,wzrost świadomości ekologicznej odbiorców oraz postęp 

technologiczny -pojawianie się na rynku urządzeń ekonomicznych pod względem zużycia wody . 4. Koszty 

działalności . Proponowane zmiany w wysokości opłat mają na celu nie tylko pokrycie wszystkich kosztów 

funkcjonowania przedsiębiorstwa ,ale również urealnienie struktury opłat tak,aby pokrywały one koszt zgodnie 

z miejscem ich pwstawania. Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług wodociągowo- 

kanalizacyjnych ,uwzględniających realizację programu inwestycyjnego ,oparta jest na : - zestawie założeń makro- 

i mikroekonomicznych , - prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich 

świadczenia ,-prognozie zmiany kosztów wynikających z eksploatacji nowych urządzeń wodociągowo- 

kanalizacyjnych . Założenia te oraz prognozy zostały przdstawione poniżej . AMORTYZACJA Wartość amortyzacji 

wynika z planu amortyzacji posiadanych już śodków trwałych oraz planu amortyzacji koniecznych do wniesienia 

aportem do przedsiębiorstwa ,zakupionych i wytworzonych środków trwałych w roku 2010 . WYNAGRODZENIA 

Z NARZUTAMI- Zaplanownano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym . MATERIAŁY - Zaplanowano 

w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym oraz powiększono o wartość niezbędnych remontow 

eksploatowanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych . ENERGIA- Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 

obrachunkowym ,jednocześnie uwzględniając przewidywane zmiany zuzycia na skutek rozpoczęcia eksploatacji 

nowych instalacji oraz zmiany cen jednostkowych energii elektrycznej. OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE 

ŚRODOWISKA - Zaplanowano w oparciu o plan produkcji wody i ścieków na rok 2010 ,z uwzględnieniem zmiany 

jednostkowych opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków . PODATKI I OPŁATY - Wartość podatków od 

nieruchomości wynika z planu podatków przedsiebiorstwa posiadanych już nieruchomości oraz planu podatków dla 

nowo wytworzonych środków trwałych do końca roku 2009, a także koniecznych do wniesienia aportem 

i modernizowanych w roku 2010 . USŁUGI OBCE - Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym 

na poziomie zbliżonym . POZOSTAŁE KOSZTY - Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym na 

poziomie zbliżonym . NALEŻNOŚCI NIEREGULARNE- Nie stwierdzono występowania należności nieregularnych . 

5. Poziom proponowanych opłat a plany inwestycyjne przedsiębiorstwa . W projektach finansowych dla 

przedsiębiorstwa i w przewidywanych opłatach na najbliższy rok uwzględnione zostały plany inwestycyjne finansowane 

ze środków własnych , dotacji Funduszu Spójności ,pożyczek WFOŚiGW ,środków pochodzących z podwyżenia 

kapitału zakładowego dokonywanych przez Udziałowców Spółki . Podstawą do realizacji inwestycji z opłat za wodę 

i ścieki jest Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych uchwalony 

przez Radę Miejską w Krapkowicach na lata 2010 - 2014 . Obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisu art.21 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Waga tego planu polega na tym , że 

będzie miał on w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom cen i opłat za wodę i ścieki ,stosowanych przez 

przedsiębiorstwo. Zgodnie z ustawą ,plan ten musi byc zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ,miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego . Plan ten określa : 1. planowany zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych ,2.przedsięwzięcia 

rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach ,3. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz 

odprowadzanie ścieków,4.nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach ,5.sposoby finansowania planowanych 

inwestycji . Aktualny Wieloletni Plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 

lata 2010-2014 stanowi załącznik do wniosku. 6. Poziom taryf w porównaniu do podobnych Spółek funkcjonującyh 

na terenie województwa opolskiego . W załączeniu przedstawiamy porównawczy poziom cen w taryfach 

obowiązujących w Spółkach prawa handlowego na terenie województwa opolskiego. Należy zauważyć,że Spółki te 

posiadają własne oczyszczalnie ścieków i nie muszą ponosić kosztów opłat za oczyszczanie ścieków jak to się dzieje 

w przypadku Spółki WiK Krapkowice(1.85 złm/3 netto ) Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku 

Kędzierzyna- Kozla oraz Głuchołaz obowiązują taryfy jeszcze z roku 2009 ,a już są wyższe od wyliczonych przez WiK

Krapkowice . Reasumując należy uznać ,że wyliczone taryfy gwarantują uzyskanie wymaganych prawem założeń : - 

uzyskanie niezbędnych przychodów,- ochronę Odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen ,- 

eliminowanie subsydiowania skrośnego , - motywowanie Odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody 

i ograniczania zanieczyszczania ścieków,- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez Odbiorców usług wysokości 

opłat i cen ich dotyczących,przy jednoczesnym stosunkowo niskim poziomie cen za wykonywanie usługi. Taryfy na 

ustalonym poziomie pozwalają również na wyrównanie poziomu dochodów jakie pojawiły się w związku 

z przesunięciem terminu wprowadzenia nowych taryf i uzyskiwania w związku z tym niższych dochodów ze sprzedaży 

w I kwartale roku obrachunkowego . Rok 2009 zakończono ze stratą na sprzedaży wody 69 000,00 zł, na 

odprowadzaniu ścieków 17 000 ,00 zł ,mimo iż Spółka w trakcie roku uzyskała znaczącą pomoc ze strony Burmistrza 

i Spółki Biokrap . P.S. . Strata za miesiąc styczeń 2010 wynosić będzie ca. 45 000,00 zł. ,a aktualne ceny będą 

obowiązywać do 31 marca 2010 r.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

Burmistrz Krapkowic  

 

mgr Piotr Solloch 
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amortyzacja ( rosnąca wraz z powstawaniem i przejęciem nowego majątku) ,wynagrodzenia z narzutami ,podatek od 

nieruchomości (j.w.),energia elektryczna,opłaty za korzystanie ze środowiska . Nowe taryfy gwarantują w roku ich 

obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizację niezbędnych zadań eksploatacyjnych, 

a także planowanych i koniecznych w 2010 roku inwestycji oraz modernizacji urzadzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych ,co w efekcie wpłynie na poparwę jakości świadczonych usług. Do prognozy sprzedaży na 2010 r. 

przyjęto ilość dostarczonej wody i odprowadoznych ścieków dla poszczególnych grup taryfowych zbliżoną do ilości 

z roku obrachunkowego tj. 01.01.2009- 31.12.2009r.. Wynika to z przewidywań przedsiębiorstwa odnośnie 

sprzedaży wody i ścieków. Należy zwrócić uwagę na ciągłą tendencję spadkową w ilości sprzedawanej wody ze 

względu na ograniczenia jej zużycia przez zakłady funkcjonujące na terenie działania Spółki ( na skutek zamykania 

obiegów technologicznych wody i uruchamianie własnych ujęć ). Stałą tendencję jednostkowego zużycia wody przez 

mieszkańców przewiduje również opracowane przez firmę RAVICON Studium wykonalności . Przyczynami spadku 

żużycia są poszukiwania oszczędności finansowych ,wzrost świadomości ekologicznej odbiorców oraz postęp 

technologiczny -pojawianie się na rynku urządzeń ekonomicznych pod względem zużycia wody . 4. Koszty 

działalności . Proponowane zmiany w wysokości opłat mają na celu nie tylko pokrycie wszystkich kosztów 

funkcjonowania przedsiębiorstwa ,ale również urealnienie struktury opłat tak,aby pokrywały one koszt zgodnie 

z miejscem ich pwstawania. Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług wodociągowo- 

kanalizacyjnych ,uwzględniających realizację programu inwestycyjnego ,oparta jest na : - zestawie założeń makro- 

i mikroekonomicznych , - prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich 

świadczenia ,-prognozie zmiany kosztów wynikających z eksploatacji nowych urządzeń wodociągowo- 

kanalizacyjnych . Założenia te oraz prognozy zostały przdstawione poniżej . AMORTYZACJA Wartość amortyzacji 

wynika z planu amortyzacji posiadanych już śodków trwałych oraz planu amortyzacji koniecznych do wniesienia 

aportem do przedsiębiorstwa ,zakupionych i wytworzonych środków trwałych w roku 2010 . WYNAGRODZENIA 

Z NARZUTAMI- Zaplanownano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym . MATERIAŁY - Zaplanowano 

w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym oraz powiększono o wartość niezbędnych remontow 

eksploatowanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych . ENERGIA- Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 

obrachunkowym ,jednocześnie uwzględniając przewidywane zmiany zuzycia na skutek rozpoczęcia eksploatacji 

nowych instalacji oraz zmiany cen jednostkowych energii elektrycznej. OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE 

ŚRODOWISKA - Zaplanowano w oparciu o plan produkcji wody i ścieków na rok 2010 ,z uwzględnieniem zmiany 

jednostkowych opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków . PODATKI I OPŁATY - Wartość podatków od 

nieruchomości wynika z planu podatków przedsiebiorstwa posiadanych już nieruchomości oraz planu podatków dla 

nowo wytworzonych środków trwałych do końca roku 2009, a także koniecznych do wniesienia aportem 

i modernizowanych w roku 2010 . USŁUGI OBCE - Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym 

na poziomie zbliżonym . POZOSTAŁE KOSZTY - Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym na 

poziomie zbliżonym . NALEŻNOŚCI NIEREGULARNE- Nie stwierdzono występowania należności nieregularnych . 

5. Poziom proponowanych opłat a plany inwestycyjne przedsiębiorstwa . W projektach finansowych dla 

przedsiębiorstwa i w przewidywanych opłatach na najbliższy rok uwzględnione zostały plany inwestycyjne finansowane 

ze środków własnych , dotacji Funduszu Spójności ,pożyczek WFOŚiGW ,środków pochodzących z podwyżenia 

kapitału zakładowego dokonywanych przez Udziałowców Spółki . Podstawą do realizacji inwestycji z opłat za wodę 

i ścieki jest Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych uchwalony 

przez Radę Miejską w Krapkowicach na lata 2010 - 2014 . Obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisu art.21 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Waga tego planu polega na tym , że 

będzie miał on w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom cen i opłat za wodę i ścieki ,stosowanych przez 

przedsiębiorstwo. Zgodnie z ustawą ,plan ten musi byc zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ,miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego . Plan ten określa : 1. planowany zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych ,2.przedsięwzięcia 

rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach ,3. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz 

odprowadzanie ścieków,4.nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach ,5.sposoby finansowania planowanych 

inwestycji . Aktualny Wieloletni Plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 

lata 2010-2014 stanowi załącznik do wniosku. 6. Poziom taryf w porównaniu do podobnych Spółek funkcjonującyh 

na terenie województwa opolskiego . W załączeniu przedstawiamy porównawczy poziom cen w taryfach 

obowiązujących w Spółkach prawa handlowego na terenie województwa opolskiego. Należy zauważyć,że Spółki te 

posiadają własne oczyszczalnie ścieków i nie muszą ponosić kosztów opłat za oczyszczanie ścieków jak to się dzieje 

w przypadku Spółki WiK Krapkowice(1.85 złm/3 netto ) Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku 

Kędzierzyna- Kozla oraz Głuchołaz obowiązują taryfy jeszcze z roku 2009 ,a już są wyższe od wyliczonych przez WiK

Krapkowice . Reasumując należy uznać ,że wyliczone taryfy gwarantują uzyskanie wymaganych prawem założeń : - 

uzyskanie niezbędnych przychodów,- ochronę Odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen ,- 

eliminowanie subsydiowania skrośnego , - motywowanie Odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody 

i ograniczania zanieczyszczania ścieków,- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez Odbiorców usług wysokości 

opłat i cen ich dotyczących,przy jednoczesnym stosunkowo niskim poziomie cen za wykonywanie usługi. Taryfy na 

ustalonym poziomie pozwalają również na wyrównanie poziomu dochodów jakie pojawiły się w związku 

z przesunięciem terminu wprowadzenia nowych taryf i uzyskiwania w związku z tym niższych dochodów ze sprzedaży 

w I kwartale roku obrachunkowego . Rok 2009 zakończono ze stratą na sprzedaży wody 69 000,00 zł, na 

odprowadzaniu ścieków 17 000 ,00 zł ,mimo iż Spółka w trakcie roku uzyskała znaczącą pomoc ze strony Burmistrza 

i Spółki Biokrap . P.S. . Strata za miesiąc styczeń 2010 wynosić będzie ca. 45 000,00 zł. ,a aktualne ceny będą 

obowiązywać do 31 marca 2010 r.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

Burmistrz Krapkowic  

 

mgr Piotr Solloch 
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UCHWAŁA NR ....................  

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH  

z dnia .................... 2010 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 1990r, o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 

142,poz.1591 ze zmianami ) 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 zmianami ) Rada Miejska 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. Taryfa obowiązuje do dnia 01 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz 

tablicach ogłoszeń w sołectwach.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2010 r.  

U Z A S A D N I E N I E 

do projektu uchwały Nr 4 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice Pismem 

z dnia 19 stycznia 2010 r. Zarząd Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Krapkowicach złożył Wniosek 

o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Krapkowice na okres od dnia 01 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011r. wraz ze szczegółową kalkulacją cen 

i stawek opłat oraz aktualnym Wieloletnim planem modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2010 - 2014 zwany w dalszej treści wnioskiem . Wniosek o zatwierdzenie taryf został 

przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym 

odprowadzaniu scieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123,poz.858 ze zmianami ) oraz 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 odprowadzania ścieków. Wniosek w swej 

treści zawiera: Informacje ogólne : Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: 1. 

Rodzaje prowadzonej działalności .2. Rodzaj i struktura taryfy.3. Taryfowe grupy odbiorców usług .4. Rodzaje oraz 

wysokość cen i stawek opłat .5. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat . 6. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie 

w wodę i odprowadzanie ścieków .7. Warunki stosowania cen i stawek opłat. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie 

taryfy. Załącznik - informacje ekonomiczno - finansowe . Dla ustalenia stawek cen przyjęto wskaźniki i założenia ujęte 

w załączonych dokumentach kalkulacyjnych . 1. Główną zasadą zastosowaną przy ustalaniu nowych taryf jest 

utrzymanie założeń wynikających ze Studium Wykonalności projektu "Poprawa gospodarki wodno-sciekowej 

w aglomeracji Krapkowice",stanowi ono bowiem podstawę do pomyślnej realizacji całego przedsięwzięcia w sposób 

zapewniający jego prawidłowe finansowanie. Studium Wykonalności opracowane zostało przez firmę RAVICON Sp. 

z o.o. z Krakowa dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 

Krapkowice ze środków Funduszu Spójności w progranmie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko . Wniosek 

został złożony 30.11.2009r. i na dzień 19.01.2010r. jest po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia . 2. 

Na ksztaltowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutuje w zasadniczy sposób wzrost kosztów ponoszonych przez 

przedsiębiorstwo ,a także realizowane przez niego inwestycje i modernizacje. Ważną pozycją w budżecie stanowią: 

amortyzacja ( rosnąca wraz z powstawaniem i przejęciem nowego majątku) ,wynagrodzenia z narzutami ,podatek od 

nieruchomości (j.w.),energia elektryczna,opłaty za korzystanie ze środowiska . Nowe taryfy gwarantują w roku ich 

obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizację niezbędnych zadań eksploatacyjnych, 

a także planowanych i koniecznych w 2010 roku inwestycji oraz modernizacji urzadzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych ,co w efekcie wpłynie na poparwę jakości świadczonych usług. Do prognozy sprzedaży na 2010 r. 

przyjęto ilość dostarczonej wody i odprowadoznych ścieków dla poszczególnych grup taryfowych zbliżoną do ilości 

z roku obrachunkowego tj. 01.01.2009- 31.12.2009r.. Wynika to z przewidywań przedsiębiorstwa odnośnie 

sprzedaży wody i ścieków. Należy zwrócić uwagę na ciągłą tendencję spadkową w ilości sprzedawanej wody ze 

względu na ograniczenia jej zużycia przez zakłady funkcjonujące na terenie działania Spółki ( na skutek zamykania 

obiegów technologicznych wody i uruchamianie własnych ujęć ). Stałą tendencję jednostkowego zużycia wody przez 

mieszkańców przewiduje również opracowane przez firmę RAVICON Studium wykonalności . Przyczynami spadku 

żużycia są poszukiwania oszczędności finansowych ,wzrost świadomości ekologicznej odbiorców oraz postęp 

technologiczny -pojawianie się na rynku urządzeń ekonomicznych pod względem zużycia wody . 4. Koszty 

działalności . Proponowane zmiany w wysokości opłat mają na celu nie tylko pokrycie wszystkich kosztów 

funkcjonowania przedsiębiorstwa ,ale również urealnienie struktury opłat tak,aby pokrywały one koszt zgodnie 

z miejscem ich pwstawania. Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług wodociągowo- 

kanalizacyjnych ,uwzględniających realizację programu inwestycyjnego ,oparta jest na : - zestawie założeń makro- 

i mikroekonomicznych , - prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich 

świadczenia ,-prognozie zmiany kosztów wynikających z eksploatacji nowych urządzeń wodociągowo- 

kanalizacyjnych . Założenia te oraz prognozy zostały przdstawione poniżej . AMORTYZACJA Wartość amortyzacji 

wynika z planu amortyzacji posiadanych już śodków trwałych oraz planu amortyzacji koniecznych do wniesienia 

aportem do przedsiębiorstwa ,zakupionych i wytworzonych środków trwałych w roku 2010 . WYNAGRODZENIA 

Z NARZUTAMI- Zaplanownano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym . MATERIAŁY - Zaplanowano 

w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym oraz powiększono o wartość niezbędnych remontow 

eksploatowanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych . ENERGIA- Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 

obrachunkowym ,jednocześnie uwzględniając przewidywane zmiany zuzycia na skutek rozpoczęcia eksploatacji 

nowych instalacji oraz zmiany cen jednostkowych energii elektrycznej. OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE 

ŚRODOWISKA - Zaplanowano w oparciu o plan produkcji wody i ścieków na rok 2010 ,z uwzględnieniem zmiany 

jednostkowych opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków . PODATKI I OPŁATY - Wartość podatków od 

nieruchomości wynika z planu podatków przedsiebiorstwa posiadanych już nieruchomości oraz planu podatków dla 

nowo wytworzonych środków trwałych do końca roku 2009, a także koniecznych do wniesienia aportem 

i modernizowanych w roku 2010 . USŁUGI OBCE - Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym 

na poziomie zbliżonym . POZOSTAŁE KOSZTY - Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym na 

poziomie zbliżonym . NALEŻNOŚCI NIEREGULARNE- Nie stwierdzono występowania należności nieregularnych . 

5. Poziom proponowanych opłat a plany inwestycyjne przedsiębiorstwa . W projektach finansowych dla 

przedsiębiorstwa i w przewidywanych opłatach na najbliższy rok uwzględnione zostały plany inwestycyjne finansowane 

ze środków własnych , dotacji Funduszu Spójności ,pożyczek WFOŚiGW ,środków pochodzących z podwyżenia 

kapitału zakładowego dokonywanych przez Udziałowców Spółki . Podstawą do realizacji inwestycji z opłat za wodę 

i ścieki jest Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych uchwalony 

przez Radę Miejską w Krapkowicach na lata 2010 - 2014 . Obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisu art.21 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Waga tego planu polega na tym , że 

będzie miał on w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom cen i opłat za wodę i ścieki ,stosowanych przez 

przedsiębiorstwo. Zgodnie z ustawą ,plan ten musi byc zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ,miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego . Plan ten określa : 1. planowany zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych ,2.przedsięwzięcia 

rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach ,3. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz 

odprowadzanie ścieków,4.nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach ,5.sposoby finansowania planowanych 

inwestycji . Aktualny Wieloletni Plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 

lata 2010-2014 stanowi załącznik do wniosku. 6. Poziom taryf w porównaniu do podobnych Spółek funkcjonującyh 

na terenie województwa opolskiego . W załączeniu przedstawiamy porównawczy poziom cen w taryfach 

obowiązujących w Spółkach prawa handlowego na terenie województwa opolskiego. Należy zauważyć,że Spółki te 

posiadają własne oczyszczalnie ścieków i nie muszą ponosić kosztów opłat za oczyszczanie ścieków jak to się dzieje 

w przypadku Spółki WiK Krapkowice(1.85 złm/3 netto ) Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku 

Kędzierzyna- Kozla oraz Głuchołaz obowiązują taryfy jeszcze z roku 2009 ,a już są wyższe od wyliczonych przez WiK

Krapkowice . Reasumując należy uznać ,że wyliczone taryfy gwarantują uzyskanie wymaganych prawem założeń : - 

uzyskanie niezbędnych przychodów,- ochronę Odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen ,- 

eliminowanie subsydiowania skrośnego , - motywowanie Odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody 

i ograniczania zanieczyszczania ścieków,- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez Odbiorców usług wysokości 

opłat i cen ich dotyczących,przy jednoczesnym stosunkowo niskim poziomie cen za wykonywanie usługi. Taryfy na 

ustalonym poziomie pozwalają również na wyrównanie poziomu dochodów jakie pojawiły się w związku 

z przesunięciem terminu wprowadzenia nowych taryf i uzyskiwania w związku z tym niższych dochodów ze sprzedaży 

w I kwartale roku obrachunkowego . Rok 2009 zakończono ze stratą na sprzedaży wody 69 000,00 zł, na 

odprowadzaniu ścieków 17 000 ,00 zł ,mimo iż Spółka w trakcie roku uzyskała znaczącą pomoc ze strony Burmistrza 

i Spółki Biokrap . P.S. . Strata za miesiąc styczeń 2010 wynosić będzie ca. 45 000,00 zł. ,a aktualne ceny będą 

obowiązywać do 31 marca 2010 r.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

Burmistrz Krapkowic  

 

mgr Piotr Solloch 
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UCHWAŁA NR ....................  

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH  

z dnia .................... 2010 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 1990r, o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 

142,poz.1591 ze zmianami ) 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 zmianami ) Rada Miejska 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. Taryfa obowiązuje do dnia 01 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz 

tablicach ogłoszeń w sołectwach.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2010 r.  

U Z A S A D N I E N I E 

do projektu uchwały Nr 4 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice Pismem 

z dnia 19 stycznia 2010 r. Zarząd Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Krapkowicach złożył Wniosek 

o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Krapkowice na okres od dnia 01 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011r. wraz ze szczegółową kalkulacją cen 

i stawek opłat oraz aktualnym Wieloletnim planem modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2010 - 2014 zwany w dalszej treści wnioskiem . Wniosek o zatwierdzenie taryf został 

przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym 

odprowadzaniu scieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123,poz.858 ze zmianami ) oraz 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 odprowadzania ścieków. Wniosek w swej 

treści zawiera: Informacje ogólne : Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: 1. 

Rodzaje prowadzonej działalności .2. Rodzaj i struktura taryfy.3. Taryfowe grupy odbiorców usług .4. Rodzaje oraz 

wysokość cen i stawek opłat .5. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat . 6. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie 

w wodę i odprowadzanie ścieków .7. Warunki stosowania cen i stawek opłat. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie 

taryfy. Załącznik - informacje ekonomiczno - finansowe . Dla ustalenia stawek cen przyjęto wskaźniki i założenia ujęte 

w załączonych dokumentach kalkulacyjnych . 1. Główną zasadą zastosowaną przy ustalaniu nowych taryf jest 

utrzymanie założeń wynikających ze Studium Wykonalności projektu "Poprawa gospodarki wodno-sciekowej 

w aglomeracji Krapkowice",stanowi ono bowiem podstawę do pomyślnej realizacji całego przedsięwzięcia w sposób 

zapewniający jego prawidłowe finansowanie. Studium Wykonalności opracowane zostało przez firmę RAVICON Sp. 

z o.o. z Krakowa dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 

Krapkowice ze środków Funduszu Spójności w progranmie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko . Wniosek 

został złożony 30.11.2009r. i na dzień 19.01.2010r. jest po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia . 2. 

Na ksztaltowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutuje w zasadniczy sposób wzrost kosztów ponoszonych przez 

przedsiębiorstwo ,a także realizowane przez niego inwestycje i modernizacje. Ważną pozycją w budżecie stanowią: 

amortyzacja ( rosnąca wraz z powstawaniem i przejęciem nowego majątku) ,wynagrodzenia z narzutami ,podatek od 

nieruchomości (j.w.),energia elektryczna,opłaty za korzystanie ze środowiska . Nowe taryfy gwarantują w roku ich 

obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizację niezbędnych zadań eksploatacyjnych, 

a także planowanych i koniecznych w 2010 roku inwestycji oraz modernizacji urzadzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych ,co w efekcie wpłynie na poparwę jakości świadczonych usług. Do prognozy sprzedaży na 2010 r. 

przyjęto ilość dostarczonej wody i odprowadoznych ścieków dla poszczególnych grup taryfowych zbliżoną do ilości 

z roku obrachunkowego tj. 01.01.2009- 31.12.2009r.. Wynika to z przewidywań przedsiębiorstwa odnośnie 

sprzedaży wody i ścieków. Należy zwrócić uwagę na ciągłą tendencję spadkową w ilości sprzedawanej wody ze 

względu na ograniczenia jej zużycia przez zakłady funkcjonujące na terenie działania Spółki ( na skutek zamykania 

obiegów technologicznych wody i uruchamianie własnych ujęć ). Stałą tendencję jednostkowego zużycia wody przez 

mieszkańców przewiduje również opracowane przez firmę RAVICON Studium wykonalności . Przyczynami spadku 

żużycia są poszukiwania oszczędności finansowych ,wzrost świadomości ekologicznej odbiorców oraz postęp 

technologiczny -pojawianie się na rynku urządzeń ekonomicznych pod względem zużycia wody . 4. Koszty 

działalności . Proponowane zmiany w wysokości opłat mają na celu nie tylko pokrycie wszystkich kosztów 

funkcjonowania przedsiębiorstwa ,ale również urealnienie struktury opłat tak,aby pokrywały one koszt zgodnie 

z miejscem ich pwstawania. Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług wodociągowo- 

kanalizacyjnych ,uwzględniających realizację programu inwestycyjnego ,oparta jest na : - zestawie założeń makro- 

i mikroekonomicznych , - prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich 

świadczenia ,-prognozie zmiany kosztów wynikających z eksploatacji nowych urządzeń wodociągowo- 

kanalizacyjnych . Założenia te oraz prognozy zostały przdstawione poniżej . AMORTYZACJA Wartość amortyzacji 

wynika z planu amortyzacji posiadanych już śodków trwałych oraz planu amortyzacji koniecznych do wniesienia 

aportem do przedsiębiorstwa ,zakupionych i wytworzonych środków trwałych w roku 2010 . WYNAGRODZENIA 

Z NARZUTAMI- Zaplanownano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym . MATERIAŁY - Zaplanowano 

w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym oraz powiększono o wartość niezbędnych remontow 

eksploatowanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych . ENERGIA- Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 

obrachunkowym ,jednocześnie uwzględniając przewidywane zmiany zuzycia na skutek rozpoczęcia eksploatacji 

nowych instalacji oraz zmiany cen jednostkowych energii elektrycznej. OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE 

ŚRODOWISKA - Zaplanowano w oparciu o plan produkcji wody i ścieków na rok 2010 ,z uwzględnieniem zmiany 

jednostkowych opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków . PODATKI I OPŁATY - Wartość podatków od 

nieruchomości wynika z planu podatków przedsiebiorstwa posiadanych już nieruchomości oraz planu podatków dla 

nowo wytworzonych środków trwałych do końca roku 2009, a także koniecznych do wniesienia aportem 

i modernizowanych w roku 2010 . USŁUGI OBCE - Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym 

na poziomie zbliżonym . POZOSTAŁE KOSZTY - Zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym na 

poziomie zbliżonym . NALEŻNOŚCI NIEREGULARNE- Nie stwierdzono występowania należności nieregularnych . 

5. Poziom proponowanych opłat a plany inwestycyjne przedsiębiorstwa . W projektach finansowych dla 

przedsiębiorstwa i w przewidywanych opłatach na najbliższy rok uwzględnione zostały plany inwestycyjne finansowane 

ze środków własnych , dotacji Funduszu Spójności ,pożyczek WFOŚiGW ,środków pochodzących z podwyżenia 

kapitału zakładowego dokonywanych przez Udziałowców Spółki . Podstawą do realizacji inwestycji z opłat za wodę 

i ścieki jest Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych uchwalony 

przez Radę Miejską w Krapkowicach na lata 2010 - 2014 . Obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisu art.21 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Waga tego planu polega na tym , że 

będzie miał on w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom cen i opłat za wodę i ścieki ,stosowanych przez 

przedsiębiorstwo. Zgodnie z ustawą ,plan ten musi byc zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ,miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego . Plan ten określa : 1. planowany zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych ,2.przedsięwzięcia 

rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach ,3. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz 

odprowadzanie ścieków,4.nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach ,5.sposoby finansowania planowanych 

inwestycji . Aktualny Wieloletni Plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 

lata 2010-2014 stanowi załącznik do wniosku. 6. Poziom taryf w porównaniu do podobnych Spółek funkcjonującyh 

na terenie województwa opolskiego . W załączeniu przedstawiamy porównawczy poziom cen w taryfach 

obowiązujących w Spółkach prawa handlowego na terenie województwa opolskiego. Należy zauważyć,że Spółki te 

posiadają własne oczyszczalnie ścieków i nie muszą ponosić kosztów opłat za oczyszczanie ścieków jak to się dzieje 

w przypadku Spółki WiK Krapkowice(1.85 złm/3 netto ) Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku 

Kędzierzyna- Kozla oraz Głuchołaz obowiązują taryfy jeszcze z roku 2009 ,a już są wyższe od wyliczonych przez WiK

Krapkowice . Reasumując należy uznać ,że wyliczone taryfy gwarantują uzyskanie wymaganych prawem założeń : - 

uzyskanie niezbędnych przychodów,- ochronę Odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen ,- 

eliminowanie subsydiowania skrośnego , - motywowanie Odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody 

i ograniczania zanieczyszczania ścieków,- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez Odbiorców usług wysokości 

opłat i cen ich dotyczących,przy jednoczesnym stosunkowo niskim poziomie cen za wykonywanie usługi. Taryfy na 

ustalonym poziomie pozwalają również na wyrównanie poziomu dochodów jakie pojawiły się w związku 

z przesunięciem terminu wprowadzenia nowych taryf i uzyskiwania w związku z tym niższych dochodów ze sprzedaży 

w I kwartale roku obrachunkowego . Rok 2009 zakończono ze stratą na sprzedaży wody 69 000,00 zł, na 

odprowadzaniu ścieków 17 000 ,00 zł ,mimo iż Spółka w trakcie roku uzyskała znaczącą pomoc ze strony Burmistrza 

i Spółki Biokrap . P.S. . Strata za miesiąc styczeń 2010 wynosić będzie ca. 45 000,00 zł. ,a aktualne ceny będą 

obowiązywać do 31 marca 2010 r.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

Burmistrz Krapkowic  

 

mgr Piotr Solloch 
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Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 24 lutego 2010 r.

 
Zalacznik1.xlsx

do uchwały Nr......... Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2010


Arkusz1

						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]    		2.68 zł

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

										1) Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza  głównego		2.50 zł

										2) Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza dodatkowego, 		1.20 zł

										 mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej



				2. 		Odbiorcy prowadzący 		WD		 cena za wodę [ zł/m3]		2.78 zł

						działalność gospodarczą				Stawka opłaty abonamentowej [ zł/ Odbiorcę/m-c]

										1) Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego		2.50 zł

										2) Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza dodatkowego,		1.20 zł

										mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

				Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków



				Lp.		Taryfowa grupa odbiorców		Symbol taryfy		Rodzaj cen i stwek opłat		Stawka netto

				1		2		3		4		5

				1.		Pozostali odbiorcy		SI		 cena za ścieki [ zł/m3]		4.08 zł

										stawka opłaty abonamentowej [zł/Odbiorcę/m-c]		2.50 zł



				2.		Odbiorcy prowadzący		SD		cena za ścieki [ zł/m3]		4.05 zł

						działalność gospodarczą				stawka opłaty abonamentowej [zł/Odbiorcę/m-c]		2.50 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 
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