
Projekt

z dnia  14 lutego 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku nr 123, 
poz. 858 ze zmianami) 

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej, 

Rada Miasta Rybnika 

uchwała: 

§ 1. Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
obowiązującą na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rybniku w okresie 
od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku opracowaną przez tę Spółkę, stanowiącą załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rybniku, 
ul. Pod Lasem 62. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia....................2013 r. 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

44-210  Rybnik 

ul. Pod Lasem 62 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

obowiązujące na okres 

od dnia 01 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r. 

SPIS TREŚCI 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE  
 1. RODZAJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  
 2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY  
 3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW 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  

  6.1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA   POSZCZEGÓLNYCH 
TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW  

  6.2. STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG  
II. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF  

 1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH  UWARUNKOWAŃ 
ICH ŚWIADCZENIA  

  1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
  1.2. LOKALNE UWARUNKOWANIA ŚWIADCZONYCH USŁUG  

 2. JAKOŚCIOWE STANDARDY ŚWIADCZONYCH USŁUG ORAZ WPŁYW 
OKREŚLONEJ TARYFY NA ICH POPRAWĘ  

 3. SPODZIEWANA POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PRZY  WPROWADZENIU 
NOWYCH METOD ALOKACJI KOSZTÓW  

 4. ZMIANY WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W ROKU 
OBOWIĄZYWANIA TARYF  

III. ZAŁĄCZNIKI  

I. Informacje ogólne. 

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie prowadzonej działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa 
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Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na okres 12 miesięcy od dnia 01 kwietnia 2013 roku 
do dnia 31 marca 2014 roku. Taryfy określają także warunki ich stosowania. 

Podstawa prawna opracowania niniejszej taryfy: 

1. Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ( tj. 
Dz. U. z 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą; 

2. Rozporządzenie 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. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody oraz 
odprowadzania ścieków świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, z wyłączeniem odbiorców hurtowych 
oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych. 

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rybniku prowadzi działalność 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu 
o zezwolenia wydane w trybie art. 16 i nast. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. Decyzję Prezydenta Miasta Rybnika Nr GK 0153/13/02 
z dnia 18.12.2002 r., Decyzję Prezydenta Miasta Rybnika IMI-0153/00001/04 z dnia 22.11.2004 r., Decyzję 
Wójta Gminy Gaszowice Nr 1 z dnia 09.01.2003 r.,  Decyzję Wójta Gminy Jejkowice GP-7037/1/03 z dnia 
10.01.2003 r.; Decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr GK/7033/11/2004 z dnia 
20.04.2004 r., Decyzję Wójta Gminy Gaszowice Nr GPI 7033/I/2010 z dnia 23.02. 2010r., Decyzję Wójta 
Gminy Jejkowice IN -0153/1/10 z dnia 17.05.2010r, Porozumienie z dnia 8 lipca 2004 roku pomiędzy Miastem 
Rybnik a Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 

Zgodnie z powyższymi zezwoleniami przedmiot działania Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowi dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę. 

Działalność Spółki jest regulowana ww. Ustawą oraz Ustawą z dnia 
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94. poz. 1037 
z późn. zm.) i Ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. 
z 2011r. Nr 45 poz. 236) oraz determinowana postanowieniami Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków przyjętego Uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 655/XLI/2005 z dnia 28.12.2005 r., 
Uchwałą Rady Gminy Gaszowice nr L/316/2006 z dnia 25.01.2006r. oraz przyjętego przez Radę Gminy 
Jejkowice Uchwałą nr XXXVI/181/06 z dnia 15.02.2006r. 

Ponadto w przedmiocie zatwierdzania taryf obowiązuje: 

Porozumienie z dnia 25 lutego 2002 roku pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą Gaszowice 
i Jejkowice. 

Porozumienie z dnia 8 lipca 2004 roku pomiędzy Miastem Rybnik a Międzygminnym Związkiem 
Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 
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2. Rodzaj i struktura taryfy. 

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały wyliczone w sposób zapewniający: 

- uzyskanie niezbędnych przychodów, 

- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, 

- eliminowanie subsydiowania skrośnego, 

- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków, 

- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących. 

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków wyłoniono taryfę wieloczłonową (zawierającą ceny i stawki opłat). 

Obejmuje ona: 

Cenę za 1 m³ dostarczonej wody – taryfa jednolita zawierająca jednolite stawki opłat dla wszystkich grup 
odbiorców, 

Cenę za 1 m³ odprowadzanych ścieków – taryfa jednolita zawierająca jednolite stawki opłat dla 
wszystkich grup odbiorców, 

Zróżnicowane stawki opłat abonamentowych kalkulowanych na podstawie kosztów: 

- utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług dostawy wody – taryfa niejednolita 
zawierająca różne dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców stawki opłat , 

- utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług odbioru ścieków – taryfa niejednolita 
zawierająca różne dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców stawki opłat, 

- za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za świadczone usługi – taryfa niejednolita zawierająca różne dla 
poszczególnych grup taryfowych odbiorców stawki opłat. 

Taryfa ponadto zawiera: 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych, 

Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących 
w posiadaniu przedsiębiorstwa. 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług. 

a) w zakresie ceny za 1 m 3 dostarczonej wody 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych, a także koszty zaopatrzenia w wodę 
tj. koszty eksploatacyjne, koszty budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych, ustalono jednolitą cenę 
1 m³ wody na całym terenie objętym działalnością PWiK. 

b) w zakresie ceny za 1 m 3 za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń kanalizacyjnych, a także koszty odprowadzania ścieków, tj. 
koszty eksploatacji, koszty budowy i rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych, ustalono jednolitą cenę 1 m³ 
ścieków na całym terenie objętym działalnością PWiK. 

c) w zakresie opłat abonamentowych 

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy oraz zakres i zróżnicowanie świadczonych usług wyłoniono trzy typy 
opłat abonamentowych: 

1. Stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych. 

Ustalając wysokość stawek opłaty abonamentowej dokonano ich zróżnicowania biorąc pod uwagę poziom 
zapotrzebowania na usługi wodociągowe związane z określonym natężeniem przepływu jak niżej: 

a) niskie natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych mieści się 
w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h,  dalej zwane grupą taryfową 1, 
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b) średnie natężenie przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi 
powyżej 5m³/h nie więcej niż 30,0m³/h, dalej zwane grupą taryfową 2, 

c) duże natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi 
powyżej 30,0m³/h, dalej zwane grupą taryfową 3. 

2. Stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych . 

Ustalając wysokość stawek opłaty abonamentowej dokonano ich zróżnicowania biorąc pod uwagę poziom 
zapotrzebowania na usługi kanalizacyjne związane z określonym natężeniem przepływu jak niżej: 

d) niskie natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych mieści się 
w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h,  dalej zwane grupą taryfową 1, 

e) średnie natężenie przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi 
powyżej 5m³/h nie więcej niż 30,0m³/h, dalej zwane grupą taryfową 2, 

f) duże natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi 
powyżej 30,0m³/h, dalej zwane grupą taryfową 3. 

3. Stawki opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności. 

Stawka opłaty za odczyt wodomierza i rozliczenie należności, dotyczy odbiorców usług 
w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, w tym: 

posiadających wodomierz główny, 

posiadających wodomierz lokalowy w budynku wielolokalowym, 

rozliczanych wg przeciętnych norm  zużycia, ryczałt, 

dostawców ścieków z obcym źródłem wody, 

posiadających urządzenia pomiarowe, 

dla odbiorców korzystających z wodomierzy hydrantowych, 

dla odbiorców korzystających w zestawów przedpłatowych. 

Opłaty abonamentowe za odczyt wodomierza i rozliczenie należności zróżnicowano biorąc pod uwagę 
sposób dokonania odczytu w oparciu o posiadane urządzenie pomiarowe oraz sposób dostarczania faktury. 

Wyodrębniono następujące grupy odbiorców: 

1) odbiorca rozliczany na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem inkasenta 
lub poczty, 

2) odbiorca rozliczany na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę drogą elektroniczną, 

tzw. e-fakturę, 

3) odbiorca rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm  zużycia, ryczałt, 

4) odbiorca rozliczany według zestawu przedpłatowego. 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat abonamentowych. 

W rozliczeniach z odbiorcami usług, o których mowa w pkt. 3 Taryfy w zależności od ich zakwalifikowania 
do odpowiednich grup obowiązują zasady rozliczenia jak niżej: 

W rozliczeniach za dostarczoną wodę: 

cena wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody, 

miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług naliczana jest niezależnie od 
ilości dostarczonej wody, naliczana do każdego punktu poboru wody posiadającego wodomierz główny lub 
rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (tzw. ryczałt), 

stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności dotyczy każdego ustalonego 
w umowie oddzielnego punktu dostawy usług wodociągowych rozliczanego za pomocą wodomierza głównego, 
lokalowego, urządzenia pomiarowego, bądź wg przeciętnych norm zużycia, ryczałt. 
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W rozliczeniach za odebrane ścieki: 

cena wyrażona w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków, 

miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług 

naliczana jest niezależnie od ilości dostarczonych ścieków, naliczana do każdego punktu dostarczającego 
ścieki, 

stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności dotyczy każdego ustalonego 

w umowie oddzielnego punktu dostawy usług kanalizacyjnych rozliczanego za pomocą wodomierza 

głównego, lokalowego, urządzenia pomiarowego, bądź wg przeciętnych norm zużycia, ryczałt; 

stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych – tabela 4. 

Pozostałe: 

stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących w posiadaniu 
przedsiębiorstwa - tabela nr 5 

Postanowienia dodatkowe : 

Przy rozliczaniu u osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym, pobierana jest stawka opłaty 
abonamentowej tylko z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności. 

Przy rozliczeniu wodomierza hydrantowego pobierana jest stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie 
w gotowości urządzeń wodociągowych w zależności od poziomu  stopnia natężenia przepływu wodomierza 
oraz  stawka opłaty abonamentowej z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności. 

W przypadku, gdy PWiK Sp. z o.o. świadczy zarówno usługę dostawy wody jak i odprowadzania ścieków, 
stawka opłaty z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności pobierana jest tylko z jednego tytułu. 

W przypadku odbioru ścieków od klienta posiadającego inne niż PWiK Sp. z o.o. ujęcie wody (własne lub 
obce) rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia, ryczałt lub wg wodomierza zamontowanego na tym ujęciu 
wody obowiązuje stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych oraz 
z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności zgodnie z zawartą umową. 

W przypadku odbiorcy posiadającego wodomierz sprzężony stawka  opłaty abonamentowej za utrzymanie 
w gotowości urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych rozliczana jest według wodomierza o wyższym natężeniu 
przepływu wody. 

W przypadku przyłącza zasilającego w wodę wyłącznie instalację hydrantową (p.poż) opomiarowanego 
wodomierzem głównym – naliczana jest opłata z tytułu utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych oraz 
opłata za odczyt i rozliczenie należności. 
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Wysokość cen i stawek opłat 

- Taryfa na okres 01.04.2013r. – 31.03.2014r. 

Tabela 1.   Wysokość cen za dostarczoną wodę dla odbiorców na całym terenie działalności PWiK 
Sp. z o.o. w Rybniku: 

 

Wyszczególnienie Cena  netto Cena 
z VAT Jednostka miary 

Cena 1 m³ dostarczonej wody 4,98 5,38 zł/m³ 

cena wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody 

Tabela 2.   Wysokość cen za odbiór ścieków dla odbiorców na całym terenie działalności PWiK Sp. 
z o.o. w Rybniku: 

 

Wyszczególnienie Cena  netto Cena 
z VAT Jednostka miary 

Cena 1 m³ odprowadzonych ścieków 7,61 8,22 zł/m³ 

cena wyrażona w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków 

Tabela 3. Wysokość stawek abonamentowych na całym  terenie działalności PWiK Sp. z o.o. 
w Rybniku: 

- za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, 

- za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, 

- za odczyt wodomierza i rozliczenie należności dla odbiorców 

 

Wyszczególnienie Cena  netto Cena 
z VAT Jednostka miary 

A. Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych: 

grupa 1 (A.1) 3,80 4,10 
grupa 2 (A.2) 43,59 47,08 
grupa 3 (A.3) 354,36 382,71 

zł/okres rozliczeniowy 
(m-c)/ 

odbiorcę usług 

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do 
świadczenia usług naliczana jest niezależnie od ilości dostarczonej wody, dla każdego punktu poboru wody 
posiadającego wodomierz główny lub rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt). 

B. Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych: 

grupa 1 (B.1) 7,68 8,29 
grupa 2 (B.2) 81,44 87,96 
grupa 3 (B.3) 1 060,36 1 145,19 

zł/okres rozliczeniowy 
(m-c)/ 

odbiorcę usług 

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do 
świadczenia usług naliczana jest niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków, dla każdego punktu 
dostarczającego ścieki. 

C. Za odczyt wodomierza i rozliczenie należności: 

faktury dostarczone za pośrednictwem  poczty 
(C.1) 4,32 4,67 

zł/ okres 
rozliczeniowy / 
odbiorcę usług 
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Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności dotyczy każdej faktury 
dostarczonej do odbiorcy usług dla każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy 
wody i odprowadzania ścieków , odprowadzania ścieków  rozliczanego za pomocą wodomierza głównego, 
lokalowego, urządzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczającego obce źródło wody 

e-faktury (C.2) 3,09 3,34 
zł/ okres 

rozliczeniowy / 
odbiorcę usług 

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności dotyczy każdej faktury 
dostarczonej do odbiorcy usług za pośrednictwem poczty elektronicznej dla każdego ustalonego w umowie 
oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków, odprowadzania ścieków  
rozliczanego za pomocą wodomierza głównego, lokalowego, urządzenia pomiarowego lub wodomierza 
rozliczającego obce źródło wody oraz rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt). 

faktury dla odbiorców rozliczanych według 
normy ryczałtowej (C.3) 3,52 3,80 

zł/ okres 
rozliczeniowy / 
odbiorcę usług 

Stawka opłaty abonamentowej za  rozliczenie należności dotyczy każdego ustalonego w umowie oddzielnego 
punktu odprowadzanych ścieków, posiadającego własne ujęcie wody (nieopomiarowane),  rozliczanego wg 
przeciętnych norm zużycia (ryczałt). 

faktury dla zestawu przedpłatowego (C.4) 3,52 3,80 
zł/ okres 

rozliczeniowy / 
odbiorcę usług 

Stawka opłaty abonamentowej za  rozliczenie należności dotyczy każdego ustalonego w umowie oddzielnego 
punktu dostawy usług wodno-kanalizacyjnych rozliczanego za pomocą  zestawów przedpłatowych 

Odbiorca usług - każdy punkt dostawy usług wodociągowo-kanalizacyjnych rozliczanych za pomocą 
wodomierza głównego, bądź lokalowego, bądź urządzenia pomiarowego, bądź rozliczanego wg przeciętnych 
norm zużycia (ryczałt) . 

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych naliczana jest z zastosowaniem jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych. 

Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych PWiK Sp. z o. o. w Rybniku. 

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1. Podstawą do stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych parametrów jest przeprowadzenie kontroli jakości 
ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej pobranych w punkcie do tego wyznaczonym w obecności 
upoważnionego przedstawiciela Dostawcy ścieków. O wynikach kontroli Dostawca ścieków zostanie 
poinformowany w terminie 21 dni od daty jej przeprowadzenia. 

2. W razie stwierdzenia przekroczenia parametrów ścieków dostawca ścieków uiszcza opłaty, powiększone 
o podatek VAT, które są naliczane od dnia stwierdzenia przekroczeń do dnia ich ustania. Sposób naliczania opłaty 
za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych opisany został 
poniżej. 

3. Za dzień ustania przekroczenia uznaje się: 

- dzień ponownej kontroli dokonanej przez PWiK Sp. z o. o. i stwierdzenia  ustania przekroczenia, 

- dzień wpłynięcia wniosku dostawcy ścieków o przeprowadzenie ponownej 

kontroli w związku z ustaniem przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli kontrola potwierdzi ustanie przekroczeń. 

Tabela 4.  Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

 
Nazwy substancji, w tym Jednostka Najwyższa Jednostkowa stawka opłaty 
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substancji wyrażonych jako 
wskaźniki 

dopuszczalna 
wartość 

I II III IV 
Grupa I   zł/m 3 

0,05 - gdy wartość przekroczona < 5o C 
Temperatura o C 35,0 

0,10 - gdy wartość przekroczona ≥ 5o C 
0,10 - gdy wartość zakresu przekroczona 
< 0,5 jpH 
1,26 - gdy wartość zakresu przekroczona 
o 0,5 – 1,5 jpH 
0,52- gdy wartość zakresu przekroczona 
o 1,5 – 2,5 jpH 

pH – odczyn jednostka 
pH 6,5 ≤ pH ≤ 9,5 

1,00 - gdy wartość zakresu przekroczona 
> 2,5 jpH 

Grupa II   zł/kg 
Azot amonowy 100,0 2,06 
Azot azotynowy 10,0 2,06 
Fosfor ogólny 15,0 2,06 

Pięciodobowe zapotrzebowanie 
tlenu (BZT5) 

800,0 2,06 

Chemiczne zapotrzebowanie 
tlenu (ChZT) 1000,0 1,24 

Siarczany 500,0 0,38 
Chlorki 1000,0 0,38 

Zawiesina ogólna 

mg/l 

350,0 0,38 
Grupa III   zł/kg 

Fenole lotne (indeks 
fenolowy) 15,0 36,09 

Węglowodory ropopochodne 
(substancje ropopochodne ) 15,0 36,09 

Substancje ekstrahujące się 
eterem naftowym 

mg/l 

100,0 36,09 

    
Cynk 5,0 54,14 
Cyna 2,0 54,14 

Chrom ogólny 1,0 54,14 
Kobalt 1,0 54,14 

Molibden 1,0 54,14 
Wanad 2,0 54,14 

Chlor całkowity 4,0 54,14 
Chlor wolny 1,0 54,14 

Arsen 0,5 54,14 
Miedź 1,0 67,65 
Nikiel 1,0 67,65 
Ołów 1,0 67,65 

Srebro 0,5 67,65 
Rtęć 0,2 90,23 

Kadm 

mg/l 

0,4 90,23 
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Przyjęta metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych zgodna jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie 
wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2177) i innymi właściwymi przepisami w tym zakresie. 

Tabela 5. Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących 

w posiadaniu Przedsiębiorstwa 

Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w okresie 
obowiązywania taryf, tj. od 1.04.2013 do 31.03.2014r. 

 

Lp. Wyszczególnienie cena netto 
w zł 

cena brutto 
w zł j.m. 

1 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia 
wodociągowego 164,67 177,84 szt. 

2 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia 
kanalizacyjnego 115,70 124,96 szt. 

Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez 
odbiorcę usług. Opłata ma charakter jednorazowy, pobierana za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

Do cen i stawek opłat abonamentowych, opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w okresie obowiązywania taryf. W dniu złożenia wniosku stawka podatku VAT 
wynosi 8%. 

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

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie 
z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w informacjach ogólnych  niniejszego wniosku 
taryfowego oraz na podstawie Regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonych 
Uchwałami Rady Miasta Rybnika oraz Rady Gminy Gaszowice i Jejkowice, a także na podstawie określonych 
w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Powyższe przepisy 
określają następujące zasady rozliczeń: 

z uwagi na pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania Przedsiębiorstwa 
w wodomierze główne ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań, 

ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania, 

w przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ilość odprowadzanych ścieków, 
zgodnie z art. 27 ust. 5 Ustawy oraz postanowień Regulaminów, ustala się równą ilości dostarczonej wody przez 
Przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł rejestrowanych dodatkowym wodomierzem 
zabudowanym na koszt odbiorcy, zaś w przypadku braku wodomierza na innych źródłach wody w oparciu 
o przeciętne normy zużycia wody, ustalone na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 70), 

w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody  uwzględnia się wyłącznie 
w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza 
zainstalowanego na koszt odbiorcy usług, 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 
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Przedmiotem działania PWiK Sp. z o.o. w Rybniku jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków. 

PWiK Sp. z o.o. w Rybniku świadczy usługi: 

- w zakresie dostawy wody na podstawie wskazania wodomierza na rzecz odbiorców usług posiadających 
wodomierz główny lub posiadających wodomierz lokalowy w budynku wielolokalowym, lub wodomierz 
hydrantowy oraz odbiorców korzystających z zestawów przedpłatowych, 

- w zakresie odbioru ścieków w ilości równej dostarczonej wody przez Przedsiębiorstwo lub według wskazania 
urządzenia pomiarowego oraz rozliczanych w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody, 
dla dostawców ścieków z obcym źródłem wody. 

Przedsiębiorstwo stosuje cenę za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, ceny dla 
wszystkich grup odbiorców są jednolite. 

Stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
wyrażone są w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy z zastosowaniem jednomiesięcznych 
okresów rozliczeniowych. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie  ścieków, dokonywane jest dla wszystkich 
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne oraz techniczne, stąd zastosowano jednolitą 
cenę za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków. 

W zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe związane 
z utrzymaniem w gotowości urządzeń, dokonywaniem odczytów i rozliczeń. Ze względu na różne 
zapotrzebowanie na dostawę wody i odbiór ścieków wyróżniono trzy grupy odbiorców usług, na podstawie 
średniego natężenia przepływu. 

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności wyrażona jest w złotych na 
odbiorcę usług za rozliczenie. Ze względu na sposób rozliczeń oraz sposób dostarczenia faktury za 
świadczone usługi określono cztery grupy odbiorców. Szczegółowy opis grup odbiorców taryfowych zawarto 
w pkt. 3 niniejszego wniosku. 

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 

Określone w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w Regulaminie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, jako eksploatator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej zapewnia 
całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie 
z postanowieniami Regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

II. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf 

Powołując się na § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 
28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków informujemy co następuje: 

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. 

1.1. Przedmiotem Działalności Spółki jest: 

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), 

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), 

3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), 

4. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), 

5. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), 

6. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), 

7. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z), 

8. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), 

9. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), 

Id: 6DD1D10A-85C6-429E-BE52-FA8791CBC610. Projekt Strona 10



10. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

(PKD 41.20.Z), 

11. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektro-energetycznych (PKD 42.22.Z), 

12. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), 

13. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), 

14. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 

15. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 
(PKD 43.22.Z), 

16. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), 

17. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego 
i grzejnego (PKD 46.74.Z), 

18. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 

19. Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B), 

20. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), 

21. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), 

22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 

23. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania (PKD 70.22.Z), 

24. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), 

25. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), 

26. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), 

27. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 
72.19.Z), 

28. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 74.90.Z), 

29. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), 

30. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
(PKD 77.12.Z), 

31. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), 

32. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 

33. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem 
autorskim (PKD 77.40.Z). 

1.2. Lokalne uwarunkowania świadczonych usług. 

Głównym dostawcą wody do świadczenia przez  PWiK Sp. z o.o. w Rybniku  usług jest Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach, które do tej pory dostarczało około  80%  niezbędnej wody. 

W chwili obecnej Przedsiębiorstwo korzysta z własnego ujęcia wody ze studni przy ul. Tęczowej, dlatego 
zakup z GPW spadnie do ok. 70% całego zapotrzebowania na wodę. 

Pozostali dostawcy wody to : EDF Rybnik SA , PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl., PWiK  Sp. z o.o. 
w Żorach oraz Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
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PWiK Sp. z o.o. w Rybniku  eksploatuje Oczyszczalnię Ścieków w Rybniku – Orzepowicach. 
Przedsiębiorstwo częściowo korzysta z usług oczyszczania ścieków przez inne podmioty, głównie „Best-Eko” 
w Żorach oraz PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. oraz PWiK Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczyny. 

2. Jakościowe standardy świadczonych usług oraz wpływ określonej taryfy 
na ich poprawę. 

Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które 
zostały określone w zezwoleniach na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków oraz w Regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętych Uchwałą 
Rady Miasta Rybnika nr 655/XLI/2005 z dnia 28.12.2005r., Uchwałą Rady Gminy Gaszowice 
nr L/316/2006 z dnia 25.01.2006r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jejkowice nr XXXVI/181/06 z dnia 15.02.2006r. 

Zaplanowane inwestycje oraz remonty pozwalają na bieżące odnawianie infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej co wpływa na jakość usług świadczonych przez  Przedsiębiorstwo. Niezwykle ważnym zadaniem 
dla PWiK Rybnik jest dbanie o minimalizowanie strat wody. Przede wszystkim modernizuje się sieć 
wodociągową. W latach 2001 – 2011 wymieniono ponad 232 km sieci wodociągowej z przyłączami. Instalacja 
jest zatem coraz lepszej jakości. Służby techniczne nieustannie monitorują sieć za pomocą zdalnego systemu, 
czy też specjalistycznego sprzętu do lokalizacji awarii. Wprowadzony etapami system zdalnych odczytów 
radiowych pozwala również na zmniejszenie strat wody. W roku 2002 straty wynosiły 25%. Działania Spółki 
zmierzają do osiągnięcia jednocyfrowego wskaźnika strat wody. 

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów. 

W przedstawionej taryfie na okres od 1 kwietnia 2013r. do 31 marca 2014 r. nie wprowadza się nowych 
metod alokacji kosztów. 

Zasady alokacji kosztów prowadzone przez Przedsiębiorstwo pozwalają na  podział kosztów pomiędzy 
poszczególne rodzaje działalności, a także eliminują subsydiowanie skrośne. 

Nowe taryfy gwarantują w okresie ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie 
umożliwiającym realizację planowanych i koniecznych wydatków na bieżącą eksploatację i modernizację 
urządzeń, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług 

4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf. 

Kalkulację opłat – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 
28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf , wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – oparto o wartości niezbędnych 
przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z cen i opłat jest konieczne do pokrycia wszystkich kosztów 
bieżącej eksploatacji, utrzymania obiektów oraz usuwania awarii, prowadzenia remontów i inwestycji urządzeń 
wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli C „Ustalenie niezbędnych 
przychodów” oraz tabeli D „Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług 
w roku obowiązywania nowych taryf”. 

Kalkulacja opłat przedstawiona jest w tabeli F „Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę 
i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej”. 

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków przyjęto następujące zasady: 

1. do wyliczenia kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników przyjęto średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony w ustawie budżetowej w wysokości 2,7%. 

2. do wyliczenia kosztów materiałów, usług transportowych oraz energii przyjęto średnioroczny wskaźnik  cen 
produkcji sprzedanej przemysłu w wysokości 2,3%. 

Zastosowano wskaźniki zamieszczone w Uzasadnieniu do Ustawy Budżetowej na rok 2013 Tom I, Tablica 
1 „Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2011 – 2016”. 

3. Pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania, skalkulowano według planowych bądź obowiązujących stawek 
na rok obowiązywania taryf (takie jak: amortyzacja,  podatek od nieruchomości, opłata środowiskowa, roczna 
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego). 
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4. Koszty tj. zakup wody oraz wprowadzanie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
przeliczono w oparciu o podpisane z Przedsiębiorstwem umowy. 

W procesie budowania taryf na: 

a) dostawę wody 

Prognozę sprzedaży na okres taryfowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. przyjęto na podstawie danych 
historycznych oraz przewidywań w zakresie nowych podłączeń do sieci wodociągowej, a także planowanych 
inwestycji na terenie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Konstruując taryfę oszacowano maksymalny pobór wody z uruchomionego własnego ujęcia wody ze 
studni przy ul. Tęczowej. 

b) odbiór ścieków 

Prognozę sprzedaży na okres taryfowy od 01.04.2013 r. do31.03.2014 r. przyjęto na podstawie danych 
historycznych oraz przewidywań w zakresie nowych podłączeń do sieci kanalizacyjnej, a także planowanych 
inwestycji na terenie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Konstruując taryfę uwzględniono koszty własnej produkcji energii elektrycznej. Uwzględniono wolumen 
sprzedaży energii i zagospodarowanej energii na własne potrzeby. Wyliczono przychód z certyfikatów za 
produkcję energii odnawialnej. 

W taryfie wykazano również koszty innowacyjnego zagospodarowania osadów ściekowych. W kalkulacji 
uwzględniono przychód ze sprzedaży biokonwersji osadów. 

c) 
opłatę abonamentową za odczyt wodomierza i rozliczenie należności 

Prognozę sprzedaży na okres taryfowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. przyjęto na podstawie danych 
historycznych oraz przewidywań w zakresie nowych podłączeń do sieci wodno- kanalizacyjnej. 

Kalkulując stawki opłat abonamentowych dokonano korekty polegającej na oszacowaniu usług 
pocztowych dotyczącej wysyłki faktur. Skorygowano również koszty działu Biura Obsługi Klientów, które ze 
względu na zmiany organizacyjne stanowić będą koszty Działu Zbytu. 

III. Załączniki. 

Powołując się na § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf dołącza się: 

1) kserokopię ostatniego sprawozdania finansowego za 2011 rok, 

2) kserokopię wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2013-2015 zatwierdzonego Uchwałą Nr 401/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 
2012r. 

3) informację o ilości i cenie za zakup wody przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 

4) informację o ilości i cenie za wprowadzanie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu  
Przedsiębiorstwa, 

5) uzupełnione tabele ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat nowej taryfy od A do H. 
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