
Projekt

z dnia  14 czerwca 2016 r.

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

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

2016 r., poz. 446 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z zmianą),

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 Sp. z o.o. w Rybniku w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 

2017 roku opracowaną przez tę Spółkę, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Hydroinstal Sp. z o.o. w Rybniku, ulica Jastrzębska 12.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 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 01.08.2016 r. do dnia 31.07.2017 r. 

zatwierdzone uchwał� Rady Miasta 

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

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

            miejscowo��    miesi�c i rok 

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

Rady Miasta Rybnika

z dnia .................... 2016r.
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1.Informacje ogólne

Wniosek o zatwierdzenie taryf, w tym niniejsza taryfa, opracowane zostały na podstawie przepisów: 

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków 

( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.139 ze zmianami), zwanej dalej ustaw�

- rozporz�dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca  2006r., w sprawie okre�lenia taryf, wzoru 

wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze� za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe 

odprowadzanie �cieków  (Dz.U. Nr 127, poz.886), zwanym dalej rozporz�dzeniem  

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

�wiadczonych przez Spółk� z o.o. „ HYDROINSTAL „w Rybniku na okres 12 miesi�cy od dnia 

01.08.2016r. do 31.07.2017r. na terenie gminy Rybnik. 

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. 

Zgodnie z  zezwoleniem, przedmiotem działalno�ci Spółki jest dostarczanie wody  PKD: 36.00.Z oraz 

odprowadzanie �cieków za pomoc� urz�dze� kanalizacyjnych PKD: 37.00.Z, b�d�cych w posiadaniu Spółki. 

Spółka nie posiada własnej oczyszczalni �cieków i w tym zakresie korzysta z usług innych podmiotów 

gospodarczych. 

Pracownicy usuwaj�cy awarie maj� do dyspozycji sprz�t taki jak: 

Opis Ilo�� Rok  

Produkcji 

Forma władania

Koparka New Holland B110 WG             1        2007 Leasing

Hydrauliczna wiertnica pozioma HWP - 33 „WEMET” 

z osprz�tem: - �limak Ø 310, Ø 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 Fiat Panda 1 2004 Własny

Samochód Peugeot Bipper 1 2011 Własny

Samochód samowyładowczy 3,5T 1 2007 Własny

Zgrzewarka czołowa „GEORG FISCHER GF 315”  

 Ø 90 - Ø 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
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  3.  Rodzaj i struktura taryf
  
Spółka uwzgl�dniaj�c przepisy § 14 rozporz�dzenia taryfowego przygotowała taryf� dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wod� i odprowadzania �cieków. Zarówno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod� jak i dla 

zbiorowego odprowadzania �cieków wyodr�bniono taryf� wieloczłonowa ( zawieraj�ca ceny i stawki opłat)

i niejednolit� (zawieraj�ca zró�nicowan� cen� za dostarczon� wod� i odprowadzane �cieki dla poszczególnych 

grup odbiorców oraz ró�ne stawki opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorców)

Wnioskowan� kalkulacj� cen i stawek opłat oparto na warto�ci niezb�dnych przychodów (§ 6-8 rozporz�dzenia 

taryfowego). Spółka ustaliła niezb�dne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowego cen i stawek opłat, 

dostosowuj�c koszty roku poprzedniego do planu działalno�ci na rok obowi�zywania nowych taryf. 

Koszty roku poprzedniego ustalono na podstawie ewidencji ksi�gowej kosztów sporz�dzonej zgodnie  

z przepisami o rachunkowo�ci. Ewidencja ksi�gowa prowadzona jest w sposób umo�liwiaj�cy wyodr�bnienie 

przychodów i kosztów dla gospodarki wodno-�ciekowej, tym samym eliminuj�c subsydiowanie skro�ne.  

4. Taryfowe grupy odbiorców usług 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wod�:  

Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

                          Grupa 1  Gospodarstwa domowe: do tej grupy klientów zalicza 

si� odbiorców – wła�cicieli, zarz�dców jak       i 

innych posiadaj�cych  tytuł prawny do korzystania z 

nieruchomo�ci, rozliczani za ilo�� wody ustalon� w 

oparciu o wskazanie wodomierza. Pobieraj�cych wod�
w celu wykorzystania jej w gospodarstwach 

domowych.

                          Grupa 2 Działkowcy: do tej grupy klientów zalicza si�
odbiorców pobieraj�cych wod� w celu 

wykorzystywania jej do podlewania ogródków 

działkowych (działki rekreacyjne).Rozliczani za ilo��
wody ustalon� w oparciu o wskazanie wodomierza.

                           Grupa 3  Odbiorcy przemysłowi: do tej grupy klientów zalicza 

si� odbiorców prowadz�cych działalno��  
przemysłow�, handlow�, składow�, transportow� lub 

usługow�, dla których jednym z powodów poboru 

wody jest wykorzystywanie jej do celów 

gospodarczych, jak równie� jednostki sfery 

bud�etowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz 

prowadzonej działalno�ci gospodarczej nie zwi�zanej 

z działalno�ci� produkcyjn�, handlow�, składow�, 
transportow� lub usługow�, oraz pozostali nie 

wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. 

Rozliczani za ilo�� wody ustalon� w oparciu o 

wskazanie wodomierza.
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dla zbiorowego odprowadzania �cieków: 

Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

                             Grupa 1 Gospodarstwa  domowe: do tej grupy klientów zalicza 

si� odbiorców – wła�cicieli, zarz�dców jak   i innych 

posiadaj�cy  tytuł prawny do korzystania z 

nieruchomo�ci, którzy korzystaj� z wody w celu 

korzystania jej w gospodarstwach domowych. 

Rozliczani za ilo�� odprowadzonych �cieków 

okre�lon� w oparciu o ilo�� zu�ytej wody, ustalon� na 

podstawie wskaza� wodomierza.

                             Grupa 2 Działkowcy: brak odbiorców spowodowany 

korzystaniem wył�cznie z wody na cele uprawy 

ogródków działkowych(działki rekreacyjne).

                             Grupa 3 Odbiorcy przemysłowi: do tej grupy klientów zalicza 

si� odbiorców zakupuj�cych wod� do celów 

prowadzenia działalno�ci przemysłowej, handlowej, 

składowej, transportowej lub usługowej,  dla których 

jednym z powodów poboru wody jest 

wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak 

równie� jednostki sfery bud�etowej( szkolnictwo, hale 

sportowe i inne), oraz prowadzonej działalno�ci 

gospodarczej nie zwi�zanej z działalno�ci�
produkcyjn�, handlow�, składow�, transportow� lub 

usługow�, oraz pozostali nie wymienieni w 

pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilo��
odprowadzonych �cieków w oparciu o ilo�� zu�ytej 

wody, ustalon� na podstawie wodomierza.

Struktura grup według ilo�ci sprzedanej wody: 

Grupa 1  -  39,81% 

Grupa 2  -  5,90% 

Grupa 3  -  54,29 % 

Struktura grup według ilo�ci odebranych �cieków: 

Grupa 1  -  66,76% 

Grupa 2  -   0% 

Grupa 3  -  33,24%
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5. Rodzaje i wysoko�� cen i stawek opłat 

5.1. W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt.4 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 1 m ³ dostarczonej wody 

• stawki opłaty abonamentowej- wyra�ona w złotych za okres rozliczeniowy (miesi�c) na odbiorc�
usług, w której zawarta jest: opłata za utrzymanie w gotowo�ci do �wiadczenia usług urz�dze�
wodoci�gowych a tak�e opłata za odczyt wodomierza i rozliczenie nale�no�ci . 

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 – wyra�onej w złotych za okres rozliczeniowy (miesi�c) na odbiorc�
usług za utrzymanie w gotowo�ci do �wiadczenia usług urz�dze� kanalizacyjnych. 

Tabela 1  

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

L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Wyszczególnienie Cena/ stawka Jednostka miary

netto    z VAT

1                     2                             3          4          5                           6

1. Grupa 1 1/cena za 1m ³ 

   dostarczonej  wody 

2/stawka opłaty    

   abonamentowej 

    4,90 

    10,30 

   5,29 

   11,12 

    

             zł/ m ³

      zł/okres 

rozliczeniowy(m-c)/      

  odbiorc� usług

2. Grupa 2 1/cena za 1m ³ 

   dostarczonej wody 

2/stawka opłaty ,    

   abonamentowej  

4,90 

5,50 

5,29 

5,94 

zł/ m ³ 

       zł/okres 

rozliczeniowy(m-c)/       

odbiorc� usług

3. Grupa 3 1/cena za 1m ³ 

   dostarczonej  wody 

2/stawka opłaty     

   abonamentowej 

    5,05 

   13,00 

    5,45 

   

   14,04  

              zł/ m ³ 

        

       zł/okres 

rozliczeniowy(m-c)/      

  odbiorc� usług      
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Tabela 2 

Wysoko�� cen i stawek opłat za odprowadzone �cieki

L.p. Taryfowa grupa  
odbiorców usług 

Wyszczególnienie Cena/ stawka Jednostka miary
   Netto z VAT

    1                        2                      3            4           5                         6

1. Grupa 1 1/ cena za 1 m ³ 

odprowadzonych 

�cieków 

   2/  stawka opłaty 

   abonamentowej 

     8,39 

     6,00 

   9,06 

   6,48 

            zł/ m ³ 

 zł/okres rozliczeniowy(m-

c)/      

  odbiorc� usług   

2. Grupa 3   1/  cena za 1 m ³ 

odprowadzonych 

�cieków 

  2/  stawka opłaty 

   abonamentowej 

9,44 

    

     17,00 

10,20 

  18,36 

zł/ m ³

zł/okres rozliczeniowy 

(m-c)/ odbiorc� usług   

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

z § 2, pkt.9) do 12) rozporz�dzenia. 

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

Odbiorca usług- ka�dy punkt dostawy usług wodoci�gowo-kanalizacyjnych rozliczany według wodomierza , 

b�d� urz�dzenia pomiarowego, lub rozliczanego wg przeci�tnych norm zu�ycia (ryczałtu). 

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców usług  wodoci�gowo-kanalizacyjnych naliczana jest za okres 

rozliczeniowy – miesi�c. 

5.2 Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania �cieków przemysłowych do urz�dze�
kanalizacyjnych b�d�cych w posiadaniu Spółki 

I. Zasady naliczania opłat za przekroczenie  warunków wprowadzania �cieków przemysłowych do 
urz�dze� kanalizacyjnych. 

1. Przekroczenie dopuszczalnych parametrów stwierdza si� na podstawie przeprowadzenia kontroli jako�ci 

�cieków odprowadzanych do kanalizacji przez pobór w studzience w miejscu granicy podziału własno�ci 

urz�dze� kanalizacyjnych  w obecno�ci Dostawcy �cieków. W zwi�zku z faktem i� Spółka nie posiada 

własnego laboratorium, zleci badanie pobranej próby �cieków do akredytowanemu laboratorium. 

2. O wynikach przeprowadzonej kontroli Dostawca zostanie poinformowany  pisemnie, w przypadku 

stwierdzenia przekrocze� zostanie wyznaczony termin ponownej kontroli. 

3. Je�eli ponowna kontrola parametrów �cieków wyka�e przekroczenie Dostawca �cieków uiszcza opłaty za 

przekroczenie warunków wprowadzania �cieków przemysłowych, powi�kszone o podatek VAT , które zostan�
naliczone od dnia stwierdzenia przekrocze� do dnia ich ustania. 

4. Za dzie� ustania przekrocze� uznaje si� dzie� wpływu do siedziby Spółki pisemnego wniosku Dostawcy 

�cieków, o przeprowadzenie ponownej kontroli w zwi�zku z ustaniem przekrocze� warunków wprowadzania 

�cieków przemysłowych do urz�dze� kanalizacyjnych. Wyniki musz� potwierdzi� ustanie przekrocze�. 
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II. Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania �cieków przemysłowych do 
urz�dze� kanalizacyjnych w oparciu o Obwieszczenie Ministra �rodowiska  z dnia 8 wrze�nia 2015r.,    
w sprawie wysoko�ci stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania �cieków do wód lub ziemi 
oraz za przekroczenie  dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016 (M.P. z 2015r. Poz 904)

Lp. Nazwa wska�nika Stawka opłaty

Grupa I zł/m³

1 Temperatura 0,66  - za �cieki, których temperatura przekracza dopuszczaln�
wielko�� o mniej ni� 5°C – za ka�dy stopie� przekroczenia 

1,32 - za �cieki, których temperatura przekracza dopuszczaln�
wielko�� o 5°C i wi�cej – za ka�dy stopie� przekroczenia

2 pH - odczyn 1,32 - za �cieki, których pH jest wy�sze od górnej albo ni�sze 

od dolnej warto�ci dopuszczalnej o mniej ni� 0,5 pH 

3,30 - za �cieki, których pH jest wy�sze od górnej albo ni�sze 

od dolnej warto�ci dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH 

6,58 - za �cieki, których pH jest wy�sze od górnej albo ni�sze 

od dolnej warto�ci dopuszczalnej o wi�cej ni� 1,5 pH do 2,5 

pH 

12,76 - za �cieki, których pH jest wy�sze od górnej albo ni�sze 

od dolnej warto�ci dopuszczalnej o wi�cej ni� 2,5 pH

Grupa II zł/ kg

3 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan 

(DDT) 

1 255,95 

4 Wielopier�cieniowe chlorowane 

dwufenyle (PCB) 

1 255,95 

5 Wielopier�cieniowe chlorowane 

trójfenyle (PCT) 

1 255,95

6 Heksachlorocykloheksan (HCH) 1 255,95

7 Aldryna (C12H8Cl6) 1 255,95

8 Dieldryna (C12H8Cl6O) 1 255,95

9 Endryna (C12H8Cl6O) 1 255,95

10 Izodryna (C12H8Cl6) 1 255,95

11 Tetrachlorometan (czterochlorek w�gla) 

(CCl4) 

1 151,66 

12 Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-

pi�ciochloro-1-hydroksybenzen] i jego 

sole 

1 151,66

13 Heksachlorobenzen (HCB) 1 151,66

14 Heksachlorobutadien (HCBD) 1 151,66

15 Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) 1 151,66

16 1,2-dichloroetan (EDC) 1 151,66

17 Trichloroetylen (TRI) 1 151,66
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18 Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) 

(PER) 

1 151,66

19 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech 

izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 

1,2,5-TCB) 

1 151,66 

20 Kadm 1 151,66

21 Rt�� 1 151,66

22 Insektycydy z grupy w�glowodorów 

chlorowanych 

1 151,66

23 Insektycydy fosforoorganiczne i 

karbaminianowe 

1 151,66

24 Absorbowalne zwi�zki chloroorganiczne 

– AOX 

863,43

25 Antymon 863,43

26 Arsen 863,43

27 Chlor wolny 863,43

28 Chlor całkowity 863,43

29 Cyjanki wolne 863,43

30 Chrom+6 863,43

31 Lotne zwi�zki chloroorganiczne – VOX 

(chlorowane w�glowodory lotne) 

863,43

32 Lotne w�glowodory aromatyczne – BTX 

(benzen, toluen, ksylen) 

863,43

33 Mied� 863,43

34 Nikiel 863,43

35 Ołów 863,43

36 Siarczki 863,43

37 Srebro 863,43

38 Aldehyd mrówkowy 691,02

39 Chrom ogólny 691,02

40 Bar 691,02

41 Beryl 691,02

42 Bor 691,02

43 Cyjanki zwi�zane 691,02

44 Cynk 691,02

45 Cyna 691,02

46 Kobalt 691,02

47 Molibden 691,02

48 Selen 691,02

49 Tal 691,02

50 Tytan 691,02
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51 Wanad 691,02

52 Akrylonitryl 460,65

53 Fenole lotne (indeks fenolowy) 460,65

54 Kaprolaktam 460,65

55 Surfaktanty anionowe (substancje 

powierzchniowo czynne anionowe) 

460,65

56 Surfaktanty niejonowe (substancje 

powierzchniowo czynne niejonowe) 

460,65

57 Suma surfaktantów anionowych i 

niejonowych 

460,65

58 Substancje ekstrahuj�ce si� eterem 

naftowym 

460,65

59 W�glowodory ropopochodne (substancje 

ropopochodne) 

460,65

60 Rodanki 460,65

61 Fluorki 263,25

62 Azot ogólny 26,31

63 Azot amonowy 26,31

64 Azot azotanowy 26,31

65 Azot azotynowy 26,31

66 Fosfor ogólny 26,31

67 Pi�ciodobowe biochemiczne 

zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 

26,31

68 Glin 15,81

69 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

metod� dwuchromianow� (ChZTCr) 

15,81

70 Ogólny w�giel organiczny (OWO) 15,81

71 Potas 15,81

72 Siarczyny 15,81

73 Sód 15,81

74 �elazo ogólne 15,81

75 Zawiesina ogólna 4,87

76 Chlorki 4,87

77 Siarczany 4,87

78 Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) 4,87
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5.3 Stawki opłat za przył�czenie do urz�dze� wodoci�gowo- kanalizacyjnych b�d�cych w posiadaniu 
Spółki. 

Wysoko�� stawek opłat za przył�czenie do urz�dze� wodoci�gowo- kanalizacyjnych w okresie obowi�zywania 

taryfy od  01.08.2016r do 31.07.2017r. 

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

Tabela 3

L.p. Wyszczególnienie Stawka w złotych Jednostka miary

netto    brutto

1                             2        3         4                        5

1. Stawka opłaty za przył�czenie do 

urz�dzenia wodoci�gowego 150,00 162,00              zł/ szt

2. Stawka opłaty za przył�czenie  

do urz�dzenia kanalizacyjnego 110,00 118,80                 zł/ szt

Do stawek opłat okre�lonych w tabeli 3 kolumnie 4 doliczono podatek od towarów i usług VAT w  

obowi�zuj�cej wysoko�ci 8%. 

Powy�sze stawki wynikaj� z kosztów  przeprowadzenia prób technicznych przył�cza wybudowanego przez  

Odbiorc� usług, zgodnie z § 5 pkt. 7 rozporz�dzenia. Stawka opłaty za przył�czenie do urz�dze� wodoci�gowo- 

kanalizacyjnych, b�d�cych w posiadaniu Spółki, wyra�ona jest w złotych za przył�czenie. Opłata ta pobierana 

jest jednorazowo za przył�czenie.

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. 

Z uwagi na 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� w oparciu o ilo�� zu�ytej wody, ustalon� na podstawie wskaza� wodomierza lub okre�lonej w umowie. 

O ile Spółka �wiadczy wył�cznie usług� odprowadzania �cieków oraz brak jest urz�dzenia pomiarowego, ilo��
�cieków ustala si� na podstawie wodomierza własnego lub zgodnie z przepisami dotycz�cymi przeci�tnych 

norm zu�ycia wody- zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie 

okre�lenia przeci�tnych norm zu�ycia wody (Dz..U. z 2002r. Nr 8 poz.70). 

       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). 
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      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). 

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 taryfowych grup 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 trzy taryfowe grupy odbiorców usług. 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 taryfowych grup 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 dwie taryfowe grupy odbiorców 

usług. 

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.
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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, ponadto jest 

monitorowana na zlecenie naszej Spółki przez Pa�stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Rybniku poprzez dokonywanie bada� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 

listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1989).

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.Z) 

- odprowadzanie �cieków (PKWiU 37.00.Z). 

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”  

  

   Lokalne uwarunkowania �wiadczonych usług

  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 co 

stanowi 100% cało�ci zakupu wody. 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 wynosił w roku poprzedzaj�cym wprowadzenie nowych taryf wynosi  74,3 %.   

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 29,7 %
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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 jak i  Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania    

�cieków przyj�tych Uchwał� Rady Miasta Rybnika Nr 655/XLI/2005, umowach z poszczególnymi  

odbiorcami usług wodoci�gowo-kanalizacyjnych. 

         

                        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 

            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. Co oznacza �e koszty ogólnozakładowe jak co roku 

przypisywane s� do poszczególnych rodzajów działalno�ci według struktury przychodów osi�ganych na tych 

działalno�ciach. Koszty wydziałowe dotycz�ce gospodarki wodno-�ciekowej rozbijane s� na poszczególne 

konta ( woda, �cieki, opłaty) według struktury kosztów płac bezpo�rednich przypadaj�cych na te konta. 

4.  Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowi�zywania taryf

 Przy ustalaniu taryf na okres od 01.08.2016r do 31.07.2017r. podstaw� ich ustalenia stanowiły ( zgodnie z 

wymogami rozporz�dzenia ) dane ewidencji  ksi�gowej.  

Koszty wynagrodze� oraz �wiadczenia na rzecz pracowników przyj�te zostały na poziomie kosztu roku 

poprzedzaj�cego rok wprowadzenia nowych taryf powi�kszonego o wska�nik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ustalonego w art. 18 Ustawy Bud�etowej na rok 2016 art.18 (Ustawa Bud�etowa z 25 lutego 

2016r.).Wska�nik ten zgodnie z w/w Ustaw� wynosi 101,7%. 

Koszty zakupu wody na rok obowi�zywania nowych taryf został ustalony na podstawie ilo�ci planowanej 

sprzeda�y wody i  umowy zawartej z GPW w Katowicach. Umowa zakłada zakup wody w ilo�ci  

100.000m³ po cenie 2,19zł/m³, w przypadku ni�szego zakupu wody ni� 100.000 m³ cena zostanie  
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skorygowana in”+” do ceny 2,25zł/m³. Przy obecnej i planowanej sprzeda�y wody nie ma mo�liwo�ci osi�gn��
ceny rabatowej, dlatego do kalkulacji przyj�to cen� 2,25zł/m³. Cena zgodnie z umow� z GPW w Katowicach 

obowi�zuje do dnia 31.12.2016r.(w kalkulacji Spółka nie przewidziała wzrostu ceny zakupu wody).

Kalkulacja kosztów odebranych �cieków, ze wzgl�du na brak danych o wzro�cie ceny od sierpnia 2016r. 

przyj�ta jest według ceny aktualnie obowi�zuj�cej zgodnie z umow� powi�kszonej o  �rednioroczny wska�nik 

cen produkcji sprzedanej przemysłu na rok 2016 okre�lony w Tablicy 1 uzasadnienia do Ustawy Bud�etowej 

na rok 2016( Ustawa Bud�etowa z 25 lutego 2016r.).  

Wska�nik ten zgodnie z w/w Ustaw� wynosi 101,4,%.  

Planowane koszty amortyzacji przyj�to według rzeczywistego planu amortyzacji na rok 2016/2017. 

Podatki przyj�te zostały zgodnie z Uchwał� nr 233/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015r. 

w sprawie podatku  od nieruchomo�ci na 2016 rok, oraz Uchwał� nr 234/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dn. 

19 listopada 2015r. w sprawie podatku od �rodków transportu na rok 2016. 

Planowane polisy-  wg kosztu  zwartych umów. 

Planowana energia – Spółka nie posiada umowy z bezpo�rednim dostawc� energii. Energia dostarczana jest do 

Spółki za po�rednictwem wła�ciciela przył�cza energetycznego na podstawie refaktry. W zawi�zku z tym 

koszty energii zostały skalkulowane na poziomie kosztów roku poprzedzaj�cego rok wprowadzenia nowych 

taryf powi�kszonego o �rednioroczny wska�nik cen produkcji sprzedanej przemysłu na rok 2016 okre�lony w 

Tablicy 1 uzasadnienia do Ustawy Bud�etowej na rok 2016( Ustawa Bud�etowa z 25 lutego 2016r.).  

Wska�nik ten zgodnie z w/w Ustaw� wynosi 101,4,%.  

  

Materiały i usługi transportowe kalkulowane s� na poziomie roku poprzedzaj�cego wprowadzenie nowych 

taryf przy uwzgl�dnieniu wska�nika cen produkcji sprzedanej przemysłu na rok 2016 okre�lonego w Tablicy 1 

Ustawy Bud�etowej na rok 2016( Ustawa Bud�etowa z 25 lutego 2016r.).  

Wska�nik ten zgodnie z w/w Ustaw� wynosi 101,4%.  

Pozostałe koszty ( nie uj�te wy�ej)- według �redniorocznego wska�nika cen produkcji.

Mar�a zysku na  rok obowi�zywania  nowych taryf planowana jest na poziomie pozwalaj�cym osi�gn��
niewielki dochód dla Spółki z przeznaczeniem na jej rozwój w szczególno�ci na zatwierdzony  Plan  rozwoju  

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

Zał�czniki 

1) Ostatnie zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 

2) zatwierdzony Uchwał� nr 723/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014r.  

Plan rozwoju i modernizacji urz�dze� wodoci�gowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017 

      3)   Informacja o ilo�ci i cenie za zakup wody i za wprowadzenie �cieków do urz�dze�  nie b�d�cych  

              w posiadaniu tego przedsi�biorstwa.  

      4)  Uzupełnione tabele od A do H  
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   Zał�cznik nr 3 

   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  01 sierpnia 2016r. do 31 lipca 2017r.  92.273 m
3 -

 w cena  2,25 zł/netto  

Prognozowana ilo�� odprowadzenia �cieków:

Do „Best- Eko” 

Od  01 sierpnia 2016r. do 31 lipca 2017r.m
3 
 -         52.521 m³ -cena do 31 lipca 2016r. 6,22 zł/netto 

Do KWK „Jankowice” 

Od 01 sierpnia 2016r. do 31  lipca 2017r.         1450m
3 
 - cena do 31 lipca 2016r. 6,22 zł/netto 

         Ró�nica  38.302 m
3
 pomi�dzy zakupem wody a odprowadzeniem �cieków w okresie  

od sierpnia 2016 r. do lipca 2017 r. to wynik braku kanalizacji u niektórych grup odbiorców  

( cz��ciowy wywóz samochodem ascenizacyjnym ).
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