
Projekt

z dnia  16 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2014 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 2013 r. poz. 594 ze zmianą) 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 

uchwala:

§ 1. Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

obowiązującą na terenie działania „Hydroinstal” Spółka z o.o. w Rybniku w okresie od 1 sierpnia 2014 roku do 

31 lipca 2015 roku opracowaną przez tę Spółkę, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć „Hydroinstal” Spółka z o.o. w Rybniku, ul. Jastrzębska 12. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 roku.
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„HYDROINSTAL” Spółka z o.o. 

44- 253 Rybnik, 

ul. Jastrz�bska 12 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD�
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA �CIEKÓW 

          
               

obowi�zuj�ce na terenie Miasta Rybnika 

na okres: od dnia 01.08.2014 r. do dnia 31.07.2015 r. 

zatwierdzone uchwał� Rady Miasta 

Nr........................... z dnia................................ 

......................................................... ,  .............................................. 

            miejscowo��    miesi�c i rok 

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Rybnika

z dnia .................... 2014r.
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1. Informacje ogólne 

Niniejsze taryfy stanowi� zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe 

odprowadzenie �cieków obowi�zuj�ce na terenie gminy Rybnika na okres 12 miesi�cy  

od dnia 01.08.2014 r.  do dnia 31.07.2015 r.  

Taryfy okre�laj� tak�e warunki ich stosowania. 

Opracowane zostały na podstawie zasad okre�lonych w art. 20 - 23 ustawy  z dnia 7.06.2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków ( Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858) 

tekst jednolity  oraz  przepisami Rozporz�dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie 

okre�lania taryf, wzoru wniosku  o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozlicze� za zbiorowe zaopatrzenie 

w wod� i zbiorowe odprowadzanie �cieków ( Dz. U. Z 2006r. Nr 127, poz.886 ). 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotycz� wszystkich odbiorców usług wodoci�gowo-kanalizacyjnych 

�wiadczonych przez Spółk� z o.o. „ HYDROINSTAL „w Rybniku. 

2. Rodzaj prowadzonej działalno�ci      

     Spółka z o.o. „ HYDROINSTAL „ prowadzi działalno�� w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod� i 
zbiorowego odprowadzania �cieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzj� Prezydenta Miasta 

Rybnika Nr GK 015/10/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. 

Według w/w zezwolenia, przedmiotem działania spółki mo�e by� ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie 

wody oraz odprowadzanie �cieków za pomoc� urz�dze� wodoci�gowych i urz�dze� kanalizacyjnych, 

b�d�cych w posiadaniu spółki .Spółka nie posiada własnej oczyszczalni �cieków i wtym zakresie korzysta z 

usług innych podmiotó gospodarczych. 

Spółka z o.o. „HYDROINSTAL” zatrudnia ogółem 49 osoby w tym : 

- 5 osób     – administracja 

- 4 osób     – dozór techniczny i sztygarzy zmianowi 

- 40 osób – pracownicy fizyczni 

Osoby bezpo�rednio zwi�zane z gospodark� wodno – �ciekow� : 
- 2  osoby     – administracja – stanowisko fakturzystek i biuro obsług klienta 

- 2  osoby     – dozór techniczny i dział bezpo�redniego kontaktu 

       -     5  osoby     – pracownicy fizyczni zatrudnieni przy wymianie wodomierzy                                 

                            i modernizacji sieci wodoci�gowej  

W przypadku awarii lub robót na sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej w celu szybkiego ich usuni�cia dział 

gospodarki wodnej korzysta z pomocy pracowników zatrudnionych w innych działach naszej spółki. 
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Pracownicy usuwaj�cy awarie maj� do dyspozycji sprz�t taki jak: 

Opis Ilo�� Rok  
Produkcji 

Forma 
władania 

Ładowarka „DETVAN”  

z osprz�tem:  - koparka podsi�bierna 

                      - koparka ła�cuchowa, 

                      - widły do palet, 

                      - g�sienice gumowe.                                                                  

1 

1 

1 

1 

1                    

1998 Własny 

Hydrauliczna wiertnica pozioma HWP - 33 „WEMET” 

z osprz�tem: - �limak ∅ 310, ∅ 250 mm l = 1,5 m. 

1 

2*8 

1998 Własny 

Koparko- Ładowarka New Holland B110   1 2007 Własny

Samochód dostawczo – osobowy Mercedes Benz 1 1999 Własny 

Samochód asenizacyjny  o poj. 6 m
3
 1  Własny 

Samochód specjalizacyjny WUKO na podwoziu Mercedes   1  Własny 

Samochód dostawczy „RENAULT - KANGOO” 1 1999 Własny

Samochód samowyładowczy 3,5T 1 2007 Leasing 

Zgrzewarka czołowa „GEORG FISCHER GF 315”  

∅ 90 - ∅ 315 

1 1999 Własny 

Zgrzewarka elektrooporowa „POL – MEDIA” 1 2012 Własny 

Agregat pr�dotwórczy „HONDA” 1 1999 Własny 

Spawarki elektryczne 3 1995 Własny 

Betoniarka 150 1 2003 Własny 

Zgrzewarki do rur PP 3 2007 Własny 

Równiarka samojezdna 1 1996 Własny 

Ubijak wibracyjny 1 2006 Własny 

Elektronarz�dzia firmy „BOSCH” (młoty burz�ce, wiertarki 

udarowe, szlifierki) 

 2007-2012 Własny 

Agregat pr�dotwórczy 1 2012 Własny 

2. Rodzaj i struktura taryf 
   
Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniaj�cy: 

- uzyskanie niezb�dnych przychodów, 

- ochron�  odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, 

- eliminowanie subsydiowania skro�nego, 

- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego u�ytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia �cieków. 

Uwzgl�dniaj�c powy�sze w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod� wyłoniono taryf� wieloczłonowa i 

niejednolit�, dla zbiorowego odprowadzania �cieków wyłoniono taryf� wieloczłonowa i niejednolit�. 

Taryfy podzielono na trzy grupy:              

Grupa 1  - gospodarstwa domowe 

Grupa 2  - działkowcy 

Grupa 3  -  odbiorcy przemysłowi 
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Struktura grup według ilo�ci sprzedanej wody: 

Grupa 1  -  33,68% 

Grupa 2  -  3,23 % 

Grupa 3  -  63,09 % 

Struktura grup według ilo�ci odebranych �cieków: 

Grupa 1  -  36,80 % 

Grupa 2  -   brak 

Grupa 3  -  63,20 % 

4. Taryfowe grupy odbiorców usług 

Analizuj�c sposób korzystania z urz�dze� wodoci�gowo-kanalizacyjnych oraz zró�nicowanie kosztów 

zaopatrzenia w wod� i odprowadzania �cieków, tj.: kosztów eksploatacyjnych, kosztów budowy i rozbudowy 

urz�dze� wodoci�gowo-kanalizacyjnych na przełomie roku 2013 / 2014 zachowano podział odbiorców usług 

na grupy taryfowe, które w zakresie dostawy wody obowi�zuj� ju� od roku 2006.  

Dla gospodarstw domowych i działkowców cena wody w stosunku do ceny dotychczasowej wzrosła o 5 groszy 

to jest 1,03%. Dla odbiorców przemysłowych cena wody  wzrosła o 5 groszy to jest 1%.  Natomiast stawka 

opłaty abonamentowej  dla gospodarstw wzrosła o 1,70 zł  to jest 19,77%, dla działkowców wzrosła o  

1,45 zł to jest o 35,8%, dla odbiorców przemysłowych wrosła o 2,88zł to jest o 28,46%.  

Cena za �cieki odebrane z gospodarstw domowych w stosunku do ceny dotychczasowej wzrosła o 42 

grosze to jest  5,58% .Dla odbiorców przemysłowych cena za �cieki odebrane wzrosła o 1,42zł to jest 18,86% . 

Natomiast stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie urz�dze� kanalizacyjnych w gotowo�ci dla 

gospodarstw domowych wzrosła o 2 zł to jest 50%, dla  odbiorców przemysłowych wrosła o 2zł to jest  13,33%  

- gospodarstwa domowe 

- działkowcy         

- cena wody 4,90 zł netto 
- cena opłaty abonamentowej 10,30 zł netto 

- cena wody 4,90 zł netto 
- cena opłaty abonamentowej 5,50 zł netto

- odbiorcy przemysłowi (działalno�� usługowa,   

działalno�� produkcyjna, szkoły,  instytucje    

pa�stwowe, odbiorcy korporacyjni )    

- cena wody 5,05 zł netto 
- cena opłaty abonamentowej 13,00 zł netto 

- gospodarstwa domowe - cena odprowadzonych �cieków 7,95 zł netto 
- cena opłaty abonamentowej 6,00 zł netto 

- odbiorcy przemysłowi (działalno�� usługowa,   

działalno�� produkcyjna, szkoły,  instytucje    

pa�stwowe, odbiorcy korporacyjni )    

- cena odprowadzonych �cieków  8,95 zł netto 
- cena opłaty abonamentowej 17,00 zł netto 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod� i zbiorowego odprowadzania �cieków (w zwi�zku z 

opomiarowaniem poboru wody u wszystkich usługobiorców) wyłoniono trzy grupy  taryfowe odbiorców usług. 

Obejmuj� one zarówno odbiorców jakimi s� gospodarstwa domowe, działkowców, odbiorców przemysłowych 

i pozostałych. 

W stosunku ilo�ci sprzedanej wody 43,13%  stanowi odbiór gdzie Spółka nie odbiera �cieków.  
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5. Rodzaje i wysoko�� cen i stawek opłat 

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt.3 Taryf, 

obowi�zuj� zró�nicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. 

Przy rozliczeniach za : 

1. dostarczan� wod� dla odbiorców usług – obowi�zuje taryfa     

wieloczłonowa i niejednolita składaj�ca si� : 

• z ceny wyra�onej w złotych za m ³ dostarczonej wody 

• stawki opłaty abonamentowej, nie zale�nej od ilo�ci dostarczonej wody - płaconej za ka�dy miesi�c 

bez wzgl�du na rozmiary dokonanego poboru wody lub te� jego całkowitego braku. 

      Stawka opłaty abonamentowej wyra�ana jest w złotych za wodomierz na miesi�c. 

2. za odprowadzone �cieki ma zastosowanie taryfa wieloczłonowa i niejednolita składaj�ca si�: 

• z ceny wyra�onej w złotych za m ³ odprowadzonych �cieków 

• stawki opłaty abonamentowej – za utrzymanie w gotowo�ci urz�dze� kanalizacyjnych – płaconej za 

ka�de przył�cze kanalizacyjne bez wzgl�du na rozmiar dokonanego odprowadzania �cieków lub te�
jego całkowitego braku. 

Stawka opłaty abonamentowej wyra�ana jest w złotych za wodomierz na miesi�c. 

Tabela 1  

Wysoko�� cen i stawek opłat za dostarczon� wod�  

Cena/ stawka L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie 

netto    z VAT 

Jednostka miary 

1                     2                             3          4          5                           6 

1. Gospodarstwa 

domowe 

1/cena za 1m ³ 

   dostarczonej  wody 

2/stawka opłaty    

   abonamentowej 

    4,90 

    10,30 

   5,29 

   11,12 

             zł/ m ³ 

      zł/ wodomierz/      

            miesi�c 

2. Działkowcy 1/cena za 1m ³ 

   dostarczonej wody 

2/stawka opłaty ,    

   abonamentowej za    

   podlicznik na wod�   
   bezpowrotnie stracon�
   ( licznik na działce) 

4,90 

5,50 

5,29 

5,94 

zł/ m ³ 

zł/ wodomierz/ 

miesi�c 

3. Przemysłowi 

odbiorcy usług 

1/cena za 1m ³ 

   dostarczonej  wody 

2/stawka opłaty     

   abonamentowej 

    5,05 

   13,00 

    5,45 

   

   14,04  

              zł/ m ³ 

    zł/ wodomierz/      

            miesi�c 
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Tabela 2 

Wysoko�� cen i stawek opłat za odprowadzone �cieki 

Cena/ stawka L.p. Taryfowa grupa  
odbiorców 

Wyszczególnienie 
   Netto z VAT 

Jednostka miary 

    1                        2                      3            4           5                         6 

1. Gospodarstwa 

domowe 

1/ cena za 1 m ³ 

odprowadzonych 

�cieków 

   2/  stawka opłaty 

   abonamentowej 

     7,95 

     6,00 

   8,59 

   6,48 

            zł/ m ³ 

       zł/ przył�cze 

kanalizacyjne/miesi�c 

2. Przemysłowi odbiorcy 

usług 

  1/  cena za 1 m ³ 

odprowadzonych 

�cieków 

  2/  stawka opłaty 

   abonamentowej 

8,95 

    

     17,00 

9,67 

  18,36 

zł/ m ³ 

     zł/ przył�cze 

kanalizacyjne/miesi�c 

Do cen i stawek opłat okre�lonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2  dolicza si� podatek od towarów i usług, zgodnie 

z § 1, pkt.9) do 12) rozporz�dzenia. 

Stawka podatku, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami wynosi 8 %. 

6. Warunki rozlicze� z uwzgl�dnieniem wyposa�enia nieruchomo�ci  
     w przyrz�dy i  urz�dzenia  pomiarowe 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe odprowadzanie �cieków prowadzone s� zgodnie z 

przepisami ustawy i rozporz�dzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy. 

Z uwagi na pełne wyposa�enie budynków zlokalizowanych na terenie działania spółki  w wodomierze główne, 

ilo�� wody dostarczonej do nieruchomo�ci ustala si� na podstawie ich wskaza�. 

Ilo�� �cieków w budynkach wyposa�onych w urz�dzenie pomiarowe ustala si� w oparciu o ich wskazania.  

W przypadkach  braku wyposa�enia budynków w urz�dzenia pomiarowe �cieków ( co dotyczy prawie 100 % 

odbiorców usług spółki w tym zakresie) - ilo�� dostarczonych �cieków, zgodnie z art.27, ust. 5 ustawy, ustala 

si� jako równ� ilo�ci wody pobranej lub okre�lonej w umowie. 

       W rozliczeniach ilo�ci odprowadzonych �cieków, ilo�� bezpowrotnie zu�ytej wody uwzgl�dnia si�
wył�cznie w przypadkach, gdy wielko�� ich zu�ycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza 

zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27 ust.6 ustawy). 

        

      W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza ilo�� pobranej wody ustala si� na 

podstawie �redniego zu�ycia wody w okresie 3 miesi�cy przed stwierdzeniem niesprawno�ci wodomierza, a 

gdy nie jest to mo�liwe - na podstawie �redniego zu�ycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub 

iloczynu �redniomiesi�cznego zu�ycia wody w roku ubiegłym i liczby miesi�cy nieprawidłowego działania 

wodomierza ( Dz. U. Nr 127 poz. 886 § 18.1). 

Spółka na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowo�ci działania wodomierza, jednak w 

przypadku braku potwierdzenia jego niesprawno�ci, pokrywa on koszty sprawdzenia ( Dz. U. Nr 127 poz. 886 

§ 18.2 - 3). 
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O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe odprowadzanie �cieków 

pobierane s� za ka�dy miesi�c, w którym �wiadczone były usługi. 

Opłata abonamentowa ustalana jest za ka�dy miesi�c, tak�e w przypadkach braku poboru wody, oraz 

odprowadzania �cieków. 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczon� wod� i odprowadzone �cieki na warunkach   i w terminach 

okre�lonych w umowie. 

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

7.1. Zakres �wiadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 
  

        Zbiorowe zaopatrzenie w wod�, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same 

zasady technologiczne i techniczne. Zró�nicowanie pod wzgl�dem ilo�ci poboru wody uzasadnia taryfa 

obejmuj�ca cen� za ka�dy dostarczony jej m ³.  

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wod� budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz 

budynków u�yteczno�ci publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. 

Woda poddawana jest podobnym procesom a dla wszystkich odbiorców usług spółka zainstalowała 

wodomierze główne. 

     

W zakresie dostawy wody spółka ponosi jednakowe koszty stałe obsługi swoich klientów jednak w zwi�zku z 

tym, i� �rednice wodomierzy u odbiorców przemysłowych wynosz� powy�ej 5m
3
/h zastosowali�my podział 

stawki opłaty abonamentowej na 3 grupy odbiorców. Koszty zwi�zane z dostarczaniem wody Spółka ponosi 

niezale�nie od tego czy poszczególny odbiorca w danym okresie b�dzie faktycznie pobierał wod� czy te� nie a 

ponoszenie ich wymusza proces gotowo�ci do jej dostarczania. 

Zbiorowe odprowadzanie �cieków, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same 

zasady technologiczne i techniczne. Jako�� dostarczanych �cieków nie jest zbyt zró�nicowana w zale�no�ci od 

ich pochodzenia, co nie powoduje z kolei zró�nicowania kosztów ich odbioru i oczyszczania, jednak w 

zwi�zku z tym, i� �rednice przył�czy kanalizacyjnych u odbiorców przemysłowych s� wi�ksze ni� u 

pozostałych odbiorców podzielili�my opłat� abonamentow� na 2 grupy odbiorców. 

Koszty zwi�zane z odprowadzaniem �cieków Spółka ponosi niezale�nie od tego czy poszczególny odbiorca w 

danym okresie b�dzie faktycznie odprowadzał �cieki czy te� nie, a ponoszenie ich wymusza proces gotowo�ci 

do ich dostarczania. 

                 

7.2.Standardy jako�ciowe obsługi odbiorców usług 

          Okre�lone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje si� przy zachowaniu standardów jako�ciowych obsługi 

klientów, które wynikaj� z obowi�zuj�cych przepisów prawnych i które zostały okre�lone w zezwoleniu na 

działalno�� w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod� i zbiorowego odprowadzania �cieków oraz w 

Regulaminie uchwalonym przez Rad� Miasta Rybnika uchwał� Nr 655/ XLI / 2005  z dnia 28 grudnia  2005 r. 

Jako�� wody dostarczanej przez spółk� jest zgodna z normami krajowymi. 
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Uzasadnienie wniosku taryfowego 

1. Zakres �wiadczonych usług i lokalnych uwarunkowa� ich �wiadczenia 

„ HYDROINSTAL „ Spółka z o.o. prowadzi działalno�� w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wod�
przeznaczon� do spo�ycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania �cieków. Zobowi�zana jest do 

zapewnienia ci�gło�ci dostaw  i odpowiedniej jako�ci wody oraz niezawodnego odprowadzania �cieków 

maj�c na uwadze ochron� interesów odbiorców usług oraz wymaga� ochrony �rodowiska a tak�e 

optymalizacj� kosztów. 

Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod� i zbiorowego odprowadzania 

�cieków jest: 

- rozprowadzanie wody ( PKWiU 36.00) 

- odprowadzanie �cieków (PKWiU 37.00). 

Spółka nie posiada własnej stacji uzdatniania wody, oczyszczalni �cieków i korzysta    w tym zakresie z 

usług zewn�trznych. �ródłem zakupu wody przez Spółk� jest firma : GPW Katowice na warunkach umowy 

za� oczyszczanie �cieków dostarczonych z terenu działalno�ci Spółki prowadzi Best-Eko Spółka z o.o. i 

KWK „Jankowice” na warunkach umowy. Opłaty za zakup wody i oczyszczanie �cieków stanowi� dla 

Spółki z o.o. „HYDROINSTAL” podstawow� pozycj� kosztów dotycz�cych zbiorowego zaopatrzenia w 

wod� i zbiorowego odprowadzania �cieków. Ich udział w kosztach bezpo�rednich działalno�ci wynosi 

ponad 52,3 %.  

Spółka prowadzi tak�e inn� działalno�� obejmuj�c�: 

- budow� i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych  

- usługi asenizacyjne  

- czyszczenie kanalizacji sam. specjalistycznym  

- usługi koparkami New Holland i małogabarytow� „DETVAN”  

  

      Lokalny rynek odbiorców usług wodoci�gowych w ostatnim roku charakteryzował si� lekkim wzrostem 

ilo�ci poboru wody. 

Prognoza na okres obowi�zywania nowych taryf przewiduje stały poziom poboru wody i odprowadzania 

�cieków. 

Wszystkie nieruchomo�ci przył�czone do sieci Spółki zostały wyposa�one w wodomierze główne.  

Nie s� natomiast wyposa�one w urz�dzenia pomiarowe do wskaza� ilo�ci odbieranych �cieków. 

Sieci wodoci�gowo-kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest (odpowiednio ) rozprowadzanie 

wody i transport �cieków wymagaj� stałych remontów i modernizacji. Ruroci�gi umorzone s� w 23,12 %. 

2. Standardy jako�ciowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich popraw�

W zakresie jako�ci �wiadczonych usług Spółka realizuje zadania okre�lone: 

- w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalno�ci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod� i 

zbiorowego odprowadzania �cieków, 

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania �cieków, obowi�zuj�cym na terenie jego działania, 

- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodoci�gowo-kanalizacyjnych  

- przepisach prawnych dotycz�cych ochrony �rodowiska, w rozporz�dzeniach w sprawie sposobu realizacji 

obowi�zków dostawców �cieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania �cieków do urz�dze�
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kanalizacyjnych oraz ustalaj�cych wymagania dotycz�ce jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez 

ludzi, w tym wymaga� bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. 

Spółka przeprowadza systematyczne kontrole stanu technicznego nale��cych do firmy wodoci�gów jak 

równie� sieci kanalizacyjnych, co umo�liwia natychmiastow� likwidacj� jakichkolwiek zakłóce� w procesie 

dostarczania wody i odprowadzania �cieków. 

Spółka z o.o. „Hydroinstal” posiada Dział Obsługi Klientów, w tym dział bezpo�redniego kontaktu, zajmuj�cy 

si� wnioskami, skargami i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych usługobiorców. 

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane s� przez cał� dob� pod odr�bnym numerem telefonu – 0 32 7392101 lub 

663740828. 

Do pionu obsługi klientów zaliczono: dział zbytu, wydzielone stanowiska działu finansowo-ksi�gowego 

 ( stanowisko fakturzystek i stanowisko prowadz�ce ewidencj� rozrachunków z klientami). Awarie zgłaszane 

przez osoby z poza Spółki, s� sprawdzane i usuwane do 12 godzin od  czasu zgłoszenia tego faktu.  

Ewidencja kosztów wydziałów pomocniczych prowadzona jest w sposób umo�liwiaj�cy precyzyjne 

rozgraniczenie kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalno�ci, eliminacj� subsydiowania skro�nego 

zarówno mi�dzy ró�nymi rodzajami prowadzonej działalno�ci.  

3. Spodziewana poprawa jako�ci usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów 

           Wprowadzone zasady alokacji kosztów powi�zane z istniej�c� struktur� organizacyjn� w  Spółce 

pozwalaj� na sprawiedliwy podział kosztów pomi�dzy poszczególne rodzaje działalno�ci, czyli na eliminacj�
subsydiowania skro�nego. 

             Metoda alokacji kosztów nie uległa zmianie, zmieniła si� natomiast struktura alokacji tych kosztów.  

Alokacja tych kosztów ulegnie zmianie tylko i wył�cznie w obr�bie kosztów wydziałowych gospodarko 

wodno-�ciekowej. 

Alokacja kosztów ogólnozakładowych nie ulegnie zmianie. 

Koszty wydziałowe wyliczane s� według struktury płac bezpo�rednich. W roku obowi�zywania nowych taryf 

planowana jest zmiana struktury wynagrodzenia co wpłynie na zmian� alokacji kosztów wydziałowych 

gospodarki wodno- �ciekowej. 

Zmiana struktury wynagrodze� zwi�zana b�dzie z przesuni�ciem na inne zadania pracowników działu 

gospodarki wodno-�ciekowej, a tym samym na przesuni�cie ich płac. Obecnie pracownicy ci pracuj� przy 

awariach na sieciach kanalizacyjnych a w roku obowi�zywania nowych taryf , ich prace planowane s� przy 

modernizacji na sieci wodoci�gowej zgodnie z zało�eniami „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urz�dze� wodoci�gowych i urz�dze� kanalizacyjnych na lata 2015-2017”. 

4.  Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowi�zywania taryf 

       Przy ustalaniu taryf na 2014 rok podstaw� ich ustalenia stanowiły ( zgodnie z wymogami              

rozporz�dzenia ) dane ewidencji  ksi�gowej. Koszty przyj�te zostały na poziomie roku poprzedzaj�cego rok 

wprowadzenia taryf przy uwzgl�dnieniu prognozowanej inflacji okre�lonej w Ustawie Bud�etowej na 2014 rok 

( dla wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia) oraz przy uwzgl�dnieniu wska�nika cen produkcji sprzedanej 

przemysłu na 2014r. ( materiały, usługi transportowe). Przy kalkulowaniu wynagrodze� uwzgl�dniono równie�
planowane przesuni�cie kosztów wynagrodze� z  gospodarki �ciekowej na gospodark� wodn� ze wzgl�du na 

planowan� modernizacj� na rok 2015 wspomnian� w pkt.3.   

Mar�a zysku na nowy rok obowi�zywania taryf planowana jest na poziomie pozwalaj�cym osi�gn�� niewielki 

dochód Spółki z przeznaczeniem na jej rozwój.  
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5.Informacja o ilo�ci i cenie za zakup wody i za wprowadzenie �cieków do urz�dze�  
   nieb�d�cych w posiadaniu tego przedsi�biorstwa.   

  Prognozowana ilo�� zakupu wody od GPW Katowice: 

Od sierpnia 2014r. do lipca 2015r.  104 579 m
3 
 w cenie 2,14 zł/netto 

Prognozowana ilo�� odprowadzenia �cieków:

Do „Best- Eko” 

Od sierpnia 2014r. do lipca 2015r. 56221 m
3 
 - cena do lipca 2013r. 5,80 zł/netto 

Do KWK „Jankowice” 

Od sierpnia 2014r. do lipca 2015r.        3250 m
3 
 - cena do lipca 2013r. 5,80 zł/netto 

         Ró�nica 45108m
3
 pomi�dzy zakupem wody a odprowadzeniem �cieków w okresie  

od sierpnia 2014 r. do lipca 2015 r. to wynik braku kanalizacji u niektórych grup odbiorców  

( cz��ciowy wywóz samochodem ascenizacyjnym ). 
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