
Projekt

z dnia  1 lutego 2017 r.

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

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2017 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. 2016 r., poz. 446, 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 2015 roku, poz 139, 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 odprowadzenia ścieków 

obowiązującą na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rybniku w okresie 

od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku opracowaną przez tę Spółkę, stanowiącą załącznik do niniejszej 

uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, ulica 

Pod Lasem 62.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku.
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Przedsi�biorstwo 
Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

44-210  Rybnik 
ul. Pod Lasem 62 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD�

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA �CIEKÓW 

obowi�zuj�ce na okres 

od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. 

SPIS TRE�CI 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNO�CI  

 2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY 

 3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG   

 4. RODZAJE I WYSOKO�� CEN I STAWEK OPŁAT  

5. WARUNKI ROZLICZE� Z UWZGL�DNIENIEM                                
WYPOSA�ENIA NIERUCHOMO�CI  W PRZYRZ�DY  I URZ�DZENIA 
POMIAROWE  

 6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT   

  6.1. ZAKRES �WIADCZONYCH USŁUG DLA   POSZCZEGÓLNYCH 
TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW 

  6.2. STANDARDY JAKO�CIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG  

II. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF  

 1. ZAKRES �WIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH  UWARUNKOWA�
ICH �WIADCZENIA 

  1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNO�CI SPÓŁKI  

  1.2. LOKALNE UWARUNKOWANIA �WIADCZONYCH USŁUG  

2. JAKO�CIOWE STANDARDY �WIADCZONYCH USŁUG ORAZ WPŁYW 
OKRE�LONEJ TARYFY NA ICH POPRAW�     

3. SPODZIEWANA POPRAWA JAKO�CI USŁUG PRZY  
WPROWADZENIU NOWYCH METOD ALOKACJI KOSZTÓW 

4. ZMIANY WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W ROKU 
OBOWI�ZYWANIA TARYF 

III. ZAŁ�CZNIKI 

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

Rady Miasta Rybnika

z dnia .................... 2017 r.
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I.   Informacje ogólne. 

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

w wod� i zbiorowe odprowadzanie �cieków na terenie prowadzonej działalno�ci gospodarczej Przedsi�biorstwa 

Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzib� w Rybniku na okres 12 miesi�cy od dnia 01 kwietnia 2017 roku 

do dnia 31 marca 2018 roku. Taryfy okre�laj� tak�e warunki ich stosowania. 

Podstawa prawna opracowania niniejszej taryfy: 

1. Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków, 

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), zwana dalej Ustaw�; 
2. Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie okre�lania taryf, wzoru 

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

odprowadzanie �cieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886 z pó�n. zmianami), zwane dalej Rozporz�dzeniem. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotycz� wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody oraz 

odprowadzania �cieków �wiadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, z wył�czeniem odbiorców 

hurtowych oraz usług �wiadczonych przy u�yciu wozów asenizacyjnych.    

1. Rodzaje prowadzonej działalno�ci.  

Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rybniku prowadzi działalno��  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod� i zbiorowego odprowadzania �cieków w oparciu  

o zezwolenia wydane w trybie art. 16 i nast. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków, tj. Decyzj� Prezydenta Miasta Rybnika Nr GK 0153/13/02  

z dnia 18.12.2002 r., Decyzj� Prezydenta Miasta Rybnika IMI-0153/00001/04 z dnia 22.11.2004 r., Decyzj�
Wójta Gminy Gaszowice Nr 1 z dnia 09.01.2003 r.,  Decyzj� Wójta Gminy Jejkowice GP-7037/1/03 z dnia 

10.01.2003 r.; Decyzj� Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr GK/7033/11/2004 z dnia 

20.04.2004 r., Decyzj� Wójta Gminy Gaszowice Nr GPI 7033/I/2010 z dnia 23.02. 2010r., Decyzj� Wójta 

Gminy Jejkowice IN -0153/1/10 z dnia 17.05.2010r, Porozumienie z dnia 8 lipca 2004 roku pomi�dzy Miastem 

Rybnik a Mi�dzygminnym Zwi�zkiem Wodoci�gów i Kanalizacji z siedzib� w Wodzisławiu �l�skim. 

 Zgodnie z powy�szymi zezwoleniami przedmiot działania Przedsi�biorstwa Wodoci�gów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowi dostarczanie wody i odprowadzanie �cieków za pomoc� urz�dze�
wodoci�gowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółk�. 
 Działalno�� Spółki jest regulowana ww. Ustaw� oraz Ustaw� z dnia  

15 wrze�nia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1578 z pó�n. zm.) i Ustaw� z dnia 20 

grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 573 z pó�n. zmianami) oraz determinowana 

postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków przyj�tego Uchwał� Rady Miasta 

Rybnika nr 655/XLI/2005 z dnia 28.12.2005 r., Uchwał� Rady Gminy Gaszowice nr L/316/2006 z dnia 

25.01.2006r. oraz przyj�tego przez Rad� Gminy Jejkowice Uchwał� nr XXXVI/181/06 z dnia 15.02.2006r. 

Ponadto w przedmiocie zatwierdzania taryf obowi�zuje: 

• Porozumienie z dnia 25 lutego 2002 roku pomi�dzy Miastem Rybnik a Gminami Gaszowice  

i Jejkowice. 

• Porozumienie z dnia 8 lipca 2004 roku pomi�dzy Miastem Rybnik a Mi�dzygminnym Zwi�zkiem 

Wodoci�gów i Kanalizacji z siedzib� w Wodzisławiu �l�skim. 

2. Rodzaj i struktura taryfy.  

Zgodnie z ustaw�, taryfy zostały wyliczone 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, 

- łatwo�� obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysoko�ci opłat i cen ich dotycz�cych. 
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Uwzgl�dniaj�c powy�sze, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod� i zbiorowego odprowadzania �cieków 
wyłoniono taryf�: wieloczłonow� (zawieraj�c� ceny i stawki opłat) i niejednolit� (zawieraj�c� jednolit� cen�

za dostarczon� wod� i cen� za odprowadzane �cieki oraz ró�ne stawki opłat abonamentowych dla 

poszczególnych grup taryfowych). 

Taryfa obejmuje: 

• Cen� za 1 m³ dostarczonej wody –  jednolite ceny dla wszystkich grup odbiorców,  

• Cen� za 1 m³ odprowadzanych �cieków – jednolite ceny dla wszystkich grup odbiorców,  

• Zró�nicowane stawki opłat abonamentowych kalkulowanych na podstawie kosztów: 

- utrzymania w gotowo�ci urz�dze� wodoci�gowych do �wiadczenia usług dostawy wody – stawki 

opłat ró�ne dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców, 

- utrzymania w gotowo�ci urz�dze� kanalizacyjnych do �wiadczenia usług odbioru �cieków – stawki 

opłat ró�ne dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców, 

- za odczyt wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia nale�no�ci za ilo�� dostarczonej 

wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków – stawki opłat ró�ne dla poszczególnych grup taryfowych 

odbiorców. 

Zró�nicowanie stawek opłat dla poszczególnych grup taryfowych zostało zastosowane w celu wykluczenia 

obci��ania odbiorców kosztami, które nie powstaj� w zwi�zku z �wiadczeniem usług na rzecz danej grupy 

odbiorców, ponadto zasada ta wyklucza subsydiowanie skro�ne.  

Taryfa ponadto zawiera: 

• Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania �cieków przemysłowych do urz�dze�

kanalizacyjnych, 

• Stawki opłat za przył�czenie do urz�dze� wodoci�gowych i kanalizacyjnych, b�d�cych  

w posiadaniu przedsi�biorstwa. 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług. 

a)  w zakresie ceny za 1 m3 dostarczonej wody  
Uwzgl�dniaj�c sposób korzystania z urz�dze� wodoci�gowych, a tak�e koszty zaopatrzenia w wod�  

tj. koszty eksploatacyjne, koszty budowy i rozbudowy urz�dze� wodoci�gowych, ustalono jednolit� cen� 1 m³ 

wody na całym terenie obj�tym działalno�ci� PWiK.  

b)  w zakresie ceny za 1 m3 za zbiorowe odprowadzanie �cieków. 
Uwzgl�dniaj�c sposób korzystania z urz�dze� kanalizacyjnych, a tak�e koszty odprowadzania �cieków, 

tj. koszty eksploatacji, koszty budowy i rozbudowy urz�dze� kanalizacyjnych, ustalono jednolit� cen� 1 m³ 

�cieków na całym terenie obj�tym działalno�ci� PWiK.  

c)  w zakresie opłat abonamentowych 
Bior�c pod uwag� przepisy ustawy oraz zakres i zró�nicowanie �wiadczonych usług wyłoniono trzy typy 

opłat abonamentowych: 

            1.  Stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowo�ci urz�dze� wodoci�gowych.

 Ustalaj�c wysoko�� stawek opłaty abonamentowej dokonano ich zró�nicowania bior�c pod uwag�

poziom zapotrzebowania na usługi wodoci�gowe zwi�zane z okre�lonym nat��eniem przepływu jak ni�ej: 

• niskie nat��enie przepływu - suma nominalnego strumienia obj�to�ci (Qn) wodomierzy głównych 

mie�ci si� w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h,  dalej zwane grup� taryfow� 1,  
• �rednie nat��enie przepływu – suma nominalnego strumienia obj�to�ci (Qn) wodomierzy 

głównych wynosi powy�ej 5m³/h nie wi�cej ni� 30,0m³/h, dalej zwane grup� taryfow� 2,
• du�e nat��enie przepływu - suma nominalnego strumienia obj�to�ci (Qn) wodomierzy głównych 

wynosi powy�ej 30,0m³/h, dalej zwane grup� taryfow� 3.
2.  Stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowo�ci urz�dze� kanalizacyjnych. 

Ustalaj�c wysoko�� stawek opłaty abonamentowej dokonano ich zró�nicowania bior�c pod uwag�    

     poziom zapotrzebowania na usługi kanalizacyjne zwi�zane z okre�lonym nat��eniem przepływu jak ni�ej: 

• niskie nat��enie przepływu - suma nominalnego strumienia obj�to�ci (Qn) wodomierzy głównych 

mie�ci si� w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h,  dalej zwane grup� taryfow� 1,  
• �rednie nat��enie przepływu – suma nominalnego strumienia obj�to�ci (Qn) wodomierzy 
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głównych wynosi powy�ej 5m³/h nie wi�cej ni� 30,0m³/h, dalej zwane grup� taryfow� 2,
• du�e nat��enie przepływu - suma nominalnego strumienia obj�to�ci (Qn) wodomierzy głównych 

wynosi powy�ej 30,0m³/h, dalej zwane grup� taryfow� 3.
 3.  Stawki opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia

nale�no�ci za ilo�� dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków.

Stawka opłaty za odczyt wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia nale�no�ci za ilo��
dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków, dotyczy odbiorców usług w zakresie dostawy wody 
i odprowadzania �cieków, w tym: 

• posiadaj�cych wodomierz główny, 
• posiadaj�cych wodomierz lokalowy w budynku wielolokalowym, 
• rozliczanych wg przeci�tnych norm  zu�ycia (ryczałt), 
• dostawców �cieków z obcym �ródłem wody, 
• posiadaj�cych urz�dzenia pomiarowe, 
• dla odbiorców korzystaj�cych z wodomierzy hydrantowych, 
• dla odbiorców korzystaj�cych z zestawów przedpłatowych. 

Opłaty abonamentowe za odczyt wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia nale�no�ci za ilo��
dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków zró�nicowano bior�c pod uwag� sposób dokonania 
odczytu oraz sposób dostarczania faktury. 

Wyodr�bniono nast�puj�ce grupy odbiorców: 
1) odbiorca rozliczany na podstawie wskazania wodomierza, urz�dzenia pomiarowego i otrzymuj�cy 

faktur� za po�rednictwem  poczty, 
2) odbiorca rozliczany na podstawie wskazania wodomierza, urz�dzenia pomiarowego oraz rozliczany wg 

przeci�tnych norm zu�ycia, korzystaj�cy z tzw. e-faktury, która jest udost�pniana poprzez e-BOK na 
stronie internetowej Przedsi�biorstwa lub w formie usługi invoobill, 

3) odbiorca rozliczany na podstawie przepisów dotycz�cych przeci�tnych norm  zu�ycia (ryczałt), 
4) odbiorca rozliczany według zestawu przedpłatowego. 

4. Rodzaje i wysoko�� cen i stawek opłat abonamentowych. 

W rozliczeniach z odbiorcami usług, o których mowa w pkt. 3 Taryfy w zale�no�ci od ich 
zakwalifikowania do odpowiednich grup obowi�zuj� zasady rozliczenia jak ni�ej: 

W rozliczeniach za dostarczon� wod�: 

• cena wyra�ona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody, 
• miesi�czna stawka opłaty abonamentowej za gotowo�� do �wiadczenia usług naliczana dla ka�dego punktu 

poboru wody, niezale�nie od ilo�ci dostarczonej wody,  posiadaj�cego wodomierz główny. 
• stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia nale�no�ci

za ilo�� dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków dotyczy ka�dego ustalonego w umowie 
oddzielnego punktu dostawy usług wodoci�gowych rozliczanego za pomoc� wodomierza głównego, b�d�
lokalowego. 

W rozliczeniach za odebrane �cieki: 

• cena wyra�ona w złotych za 1 m³ odprowadzonych �cieków,
• miesi�czna stawka opłaty abonamentowej za gotowo�� do �wiadczenia usług  naliczana dla ka�dego punktu 

odbioru �cieków, niezale�nie od ilo�ci dostarczonych �cieków,  
• stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia nale�no�ci

za ilo�� dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków dotyczy ka�dego ustalonego w umowie 
oddzielnego punktu dostawy usług kanalizacyjnych rozliczanego za pomoc� wodomierza głównego, 
lokalowego, urz�dzenia pomiarowego, b�d� wg przeci�tnych norm zu�ycia (ryczałt); 

• stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania �cieków przemysłowych do urz�dze�
kanalizacyjnych – tabela 4.
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Pozostałe: 

• stawki opłaty za przył�czenie do urz�dze� wodoci�gowych i kanalizacyjnych, b�d�cych w posiadaniu 
przedsi�biorstwa - tabela nr 5 

Postanowienia dodatkowe: 

• Przy rozliczaniu u osób korzystaj�cych z lokali w budynku wielolokalowym, pobierana jest stawka opłaty 
abonamentowej tylko z tytułu odczytu wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia nale�no�ci za 
ilo�� dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków.  

• Przy rozliczeniu wodomierza hydrantowego pobierana jest stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie  
w gotowo�ci urz�dze� wodoci�gowych w zale�no�ci od poziomu  stopnia nat��enia przepływu 
wodomierza oraz stawka opłaty abonamentowej z tytułu odczytu wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego 
i rozliczenia nale�no�ci za ilo�� dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków.  

• W przypadku, gdy PWiK Sp. z o.o. �wiadczy zarówno usług� dostawy wody jak i odprowadzania �cieków, 
stawka opłaty z tytułu odczytu wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia nale�no�ci za ilo��
dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków, pobierana jest tylko z jednego tytułu. 

• W przypadku odbioru �cieków od klienta posiadaj�cego inne ni� PWiK Sp. z o.o. uj�cie wody (własne lub 
obce) rozliczanego wg przeci�tnych norm zu�ycia (ryczałt) lub wg wodomierza zamontowanego na tym 
uj�ciu wody, obowi�zuje stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowo�ci urz�dze�
kanalizacyjnych oraz z tytułu odczytu wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia nale�no�ci za 
ilo�� dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków, zgodnie z zawart� umow�. 

• W przypadku odbiorcy posiadaj�cego wodomierz sprz��ony stawka  opłaty abonamentowej za utrzymanie 
w gotowo�ci urz�dze� wodoci�gowo-kanalizacyjnych rozliczana jest według wodomierza o wy�szym 
nat��eniu przepływu wody. 

• W przypadku przył�cza zasilaj�cego w wod� wył�cznie instalacj� hydrantow� (p. po�) opomiarowanego 
wodomierzem głównym – naliczana jest opłata z tytułu utrzymania w gotowo�ci urz�dze� wodoci�gowych 
oraz opłata za odczyt wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia nale�no�ci za ilo��
dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków. 

Wysoko�� cen i stawek opłat

- Taryfa na okres 01.04.2017r. – 31.03.2018r.

Tabela 1.   Wysoko�� cen za dostarczon� wod� dla odbiorców na całym terenie działalno�ci PWiK  
Sp. z o.o. w Rybniku: 

Wyszczególnienie Cena  netto 
Cena 

 z VAT 
Jednostka miary 

Cena 1 m³ dostarczonej wody 5,01 5,41 zł/m³ 

cena wyra�ona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody 

  
Tabela 2.   Wysoko�� cen za odbiór �cieków dla odbiorców na całym terenie działalno�ci PWiK Sp. z o.o. 
w Rybniku: 

Wyszczególnienie Cena  netto 
Cena 

 z VAT 
Jednostka miary 

Cena 1 m³ odprowadzonych �cieków 8,59 9,28 zł/m³ 

cena wyra�ona w złotych za 1 m³ odprowadzonych �cieków 
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Tabela 3. Wysoko�� stawek abonamentowych na całym  terenie działalno�ci PWiK Sp. z o.o. w Rybniku: 
                - za utrzymanie w gotowo�ci urz�dze� wodoci�gowych,  
                - za utrzymanie w gotowo�ci urz�dze� kanalizacyjnych, 
                - za odczyt wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia nale�no�ci za ilo��
                  dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków  

Wyszczególnienie Cena  netto 
Cena 

 z VAT 
Jednostka miary 

A. Za utrzymanie w gotowo�ci urz�dze� wodoci�gowych: 
zł/okres 

rozliczeniowy (m-c)/
odbiorc� usług  

• grupa 1  3,78 4,08 

• grupa 2  37,12 40,09 

• grupa 3  319,40 344,95 

Miesi�czna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowo�ci urz�dze� wodoci�gowych do 
�wiadczenia usług naliczana jest niezale�nie od ilo�ci dostarczonej wody, dla ka�dego punktu poboru wody 
posiadaj�cego wodomierz główny. 

B. Za utrzymanie w gotowo�ci urz�dze� kanalizacyjnych: 
zł/okres 

rozliczeniowy (m-c)/ 
odbiorc� usług  

• grupa 1  7,64 8,25 

• grupa 2  73,82 79,73 

• grupa 3  851,47 919,59 

Miesi�czna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowo�ci urz�dze� kanalizacyjnych do 
�wiadczenia usług naliczana jest niezale�nie od ilo�ci odprowadzonych �cieków, dla ka�dego punktu 
odprowadzaj�cego �cieki.  

C. Za odczyt wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i  rozliczenia nale�no�ci 
za ilo�� dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków: zł/ okres 

rozliczeniowy / 
 odbiorc� usług  • faktury dostarczone za po�rednictwem  

poczty (E.1) 
4,17 4,50 

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia nale�no�ci za 
ilo�� dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków, dotyczy ka�dej wystawionej faktury dostarczonej 
do odbiorcy usług dla ka�dego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody 
i odprowadzania �cieków, odprowadzania �cieków rozliczanego za pomoc� wodomierza głównego, 
lokalowego, urz�dzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczaj�cego obce �ródło wody  

• e-faktury (E.2) 2,31 2,49 
zł/ okres 

rozliczeniowy /  
odbiorc� usług  

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia nale�no�ci za 
ilo�� dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków dotyczy ka�dej wystawionej faktury i 
udost�pnionej poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsi�biorstwa lub w formie usługi invoobill (e-
faktura) dla ka�dego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i 
odprowadzania �cieków, odprowadzania �cieków rozliczanego za pomoc� wodomierza głównego, 
lokalowego, urz�dzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczaj�cego obce �ródło wody oraz rozliczanego wg 
przeci�tnych norm zu�ycia (ryczałt). 

• faktury dla odbiorców rozliczanych 
według normy ryczałtowej (E.3) 

3,33 3,60 
zł/ okres 

rozliczeniowy / 
 odbiorc� usług  

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia nale�no�ci za 
ilo�� dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków dotyczy ka�dego ustalonego w umowie 
oddzielnego punktu odprowadzanych �cieków, posiadaj�cego własne uj�cie wody (nieopomiarowane), 
rozliczanego wg przeci�tnych norm zu�ycia (ryczałt) dostarczonej poczt�. 
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• faktury dla zestawu przedpłatowego 
(E.4) 

3,33 3,60 
zł/ okres 

rozliczeniowy / 
odbiorc� usług  

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia nale�no�ci za 
ilo�� dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków dotyczy ka�dego ustalonego w umowie 
oddzielnego punktu dostawy usług wodno-kanalizacyjnych rozliczanego za pomoc� wodomierza głównego z 
systemem przedpłatowym 
Odbiorca usług - ka�dy punkt dostawy usług wodoci�gowo-kanalizacyjnych rozliczanych za pomoc�

wodomierza głównego, b�d� lokalowego, b�d� urz�dzenia pomiarowego, hydrantowego, b�d� rozliczanego wg 

przeci�tnych norm zu�ycia (ryczałt). 

 Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowo�ci urz�dze� wodoci�gowych  
i kanalizacyjnych naliczana jest z zastosowaniem jednomiesi�cznych okresów rozliczeniowych. 

Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania �cieków przemysłowych do urz�dze�
kanalizacyjnych PWiK Sp. z o. o. w Rybniku. 

1. Podstaw� do stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych parametrów jest przeprowadzenie kontroli 
jako�ci �cieków odprowadzanych do kanalizacji pobranych w studzience kanalizacyjnej w miejscu 
granicy podziału własno�ci urz�dze� kanalizacyjnych w obecno�ci upowa�nionego przedstawiciela 
Dostawcy �cieków. 

2. W razie stwierdzenia przekrocze�, o wynikach kontroli Dostawca �cieków zostanie pisemnie 
poinformowany w terminie 21 dni od daty jej przeprowadzenia, ponad to zostanie wyznaczony termin 
ponownej kontroli.  

3. W razie stwierdzenia przekroczenia parametrów �cieków podczas drugiej kontroli Dostawca �cieków  
uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania �cieków przemysłowych, powi�kszone  
o podatek VAT, które s� naliczane od dnia stwierdzenia przekrocze� do dnia ich ustania.  

4. Za dzie� ustania przekroczenia uznaje si� dzie� ponownej kontroli dokonanej przez PWiK Sp. z o. o.  
na pisemny wniosek Dostawcy �cieków, b�d� dzie� poboru �cieków przez akredytowane laboratorium 
i przekazanie wyników do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku. W obu przypadkach otrzymane wyniki musz�
potwierdzi� ustanie przekroczenia. 

5. Do podstawowych parametrów podlegaj�cych kontroli przez PWiK Sp. z o.o. nale��: 
Temperatura, pH, fosfor ogólny, pi�ciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne 

zapotrzebowanie tlenu (ChZT), zawiesina ogólna oraz substancje ekstrahuj�ce si� eterem naftowym  
i chlor wolny. PWiK Sp. z o.o. nie wyklucza równie� badania dodatkowych parametrów (Tabela 4), 
je�eli na ich obecno�� wskazuje rodzaj produkcji lub usług wykonywanych przez Dostawc� �cieków.  

Tabela 4.  Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania �cieków przemysłowych  
do urz�dze� kanalizacyjnych. 

Nazwy substancji, w tym 
substancji wyra�onych jako 

wska�niki 
Jednostka 

Najwy�sza 
dopuszczalna 

warto��

Jednostkowa stawka opłaty  

I II III IV 

Temperatura oC 35,0 
  0,07 zł- gdy warto�� przekroczona < 5oC 
  0,13 zł- gdy warto�� przekroczona � 5oC 

pH – odczyn 
jednostka 

pH 
6,5 	 pH 	 9,5 

  0,13 zł- gdy warto�� zakresu 
przekroczona < 0,5 jpH 
  0,33 zł - gdy warto�� zakresu 
przekroczona o 0,5 – 1,5 jpH 
  0,66 zł- gdy warto�� zakresu 
przekroczona o 1,5 – 2,5 jpH 
  1,28 zł- gdy warto�� zakresu 
przekroczona > 2,5 jpH 
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Przyj�ta metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania �cieków 

przemysłowych do urz�dze� kanalizacyjnych zgodna jest z Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 20 

grudnia 2005r. w sprawie wysoko�ci jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania 

�cieków do wód lub do ziemi (Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2177 z pó�n. zm.) i innymi wła�ciwymi przepisami 

w tym zakresie. 

Tabela 5. Stawki opłaty za przył�czenie do urz�dze� wodoci�gowo-kanalizacyjnych, b�d�cych  
w posiadaniu Przedsi�biorstwa 
  

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

obowi�zywania taryf, tj. od 01.04.2017 do 31.03.2018r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Cena 
 netto  

Cena  
z VAT Jednostka miary 

1 
Stawka opłaty za przył�czenie do urz�dzenia 

wodoci�gowego 
164,67 177,84 zł/szt. 

2 
Stawka opłaty za przył�czenie do urz�dzenia 

kanalizacyjnego 
115,70 124,96 zł/szt. 

Azot amonowy 

mg/l 

100,0 2,63 zł 

Azot azotynowy 10,0 2,63 zł 

Fosfor ogólny 15,0 2,63 zł 

Pi�ciodobowe 

zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 
800,0 2,63 zł 

Chemiczne zapotrzebowanie 
tlenu (ChZT) 

1000,0 1,58 zł 

Siarczany 500,0 0,49 zł 

Chlorki 1000,0 0,49 zł 

Zawiesina ogólna 350,0 0,49 zł 

Fenole lotne (indeks 
fenolowy) 

mg/l 

15,0 46,07 zł 

W�glowodory ropopochodne 
(substancje ropopochodne) 

15,0 46,07 zł 

Substancje ekstrahuj�ce si�
eterem naftowym 

100,0 46,07 zł 

Cynk 

mg/l 

5,0 69,10 zł 

Cyna 2,0 69,10 zł 

Chrom ogólny 1 69,10 zł 

Kobalt 1,0 69,10 zł 

Molibden 1,0 69,10 zł 

Wanad 2,0 69,10 zł 

Chlor całkowity 4,0 86,34 zł 

Chlor wolny 1,0 86,34 zł 

Arsen 0,5 86,34 zł 

Mied� 1,0 86,34 zł 
Nikiel 1,0 86,34 zł 
Ołów 1,0 86,34 zł 

Srebro 0,5 86,34 zł 
Rt�� 0,2 115,17 zł 

Kadm 0,4 115,17 zł 
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Powy�sze stawki opłat pobierane s� za przył�czenie do urz�dze� wodoci�gowo-kanalizacyjnych, 

b�d�cych w posiadaniu Przedsi�biorstwa. Koszty wynikaj� z przeprowadzenia prób technicznych przył�cza 

wybudowanego przez odbiorc� usług.  

Do cen i stawek opłat abonamentowych, opłat za przekroczenie warunków wprowadzania �cieków do 

urz�dze� kanalizacyjnych oraz opłat za przył�czenie do urz�dze� wodoci�gowo-kanalizacyjnych, b�d�cych  

w posiadaniu Przedsi�biorstwa (netto) dolicza si� podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie  

z obowi�zuj�cymi przepisami w okresie obowi�zywania taryf. W dniu zło�enia wniosku stawka podatku VAT 

wynosi 8%.   

5. 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 informacjach ogólnych  niniejszego wniosku 

taryfowego oraz na podstawie Regulaminów dostarczania wody i odprowadzania �cieków zatwierdzonych 

Uchwałami Rady Miasta Rybnika oraz Rady Gminy Gaszowice i Jejkowice, a tak�e na podstawie okre�lonych 

w taryfie cen i stawek opłat oraz ilo�ci dostarczanej wody i odprowadzanych �cieków.  

        Na terenie działania Przedsi�biorstwa rozlicze� dokonuje si� w oparciu (wg stanu na 30.11.2016 r.) : 

Lp. Wyszczególnienie Ilo�� (szt.) 

1. 
Wodomierze główne - rozliczane w systemie 

odczytów radiowych  
24 761 

2. Wodomierze lokalowe  3 682 

3. 

Podliczniki 

- wodomierze słu��ce rozliczaniu wody bezpowrotnie 

zu�ytej  

- do hydroforów 

4 171 

94 

4. 
Wodomierze rozliczaj�ce pobór wody z innych �ródeł  

(hydrofory) 
1 239 

5. 

Ryczałt* 

- woda 

- �cieki 
0 

192 

6.  Urz�dzenia pomiarowe 9 

7. Wodomierze hydrantowe 13 

8. Zestawy przedpłatowe 33 

    

      

        * 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),  

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

6.1. Zakres �wiadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 

Przedmiotem działania PWiK Sp. z o.o. w Rybniku jest zaopatrzenie w wod� oraz odbiór �cieków. 

PWiK Sp. z o.o. w Rybniku �wiadczy usługi: 

-  w zakresie dostawy wody na podstawie wskazania wodomierza na rzecz odbiorców usług 

posiadaj�cych wodomierz główny lub posiadaj�cych wodomierz lokalowy w budynku wielolokalowym, lub 

wodomierz hydrantowy, odbiorców korzystaj�cych z zestawów przedpłatowych. 
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- w zakresie odbioru �cieków w ilo�ci równej dostarczonej wody przez Przedsi�biorstwo lub według 

wskazania urz�dzenia pomiarowego oraz rozliczanych w oparciu o przepisy dotycz�ce przeci�tnych norm 

zu�ycia wody lub wg zamontowanego wodomierza dla dostawców �cieków z obcym �ródłem wody. 

  Przedsi�biorstwo stosuje jednolite ceny dla wszystkich grup odbiorców za 1 m
3
 dostarczonej wody  

i odprowadzonych �cieków.  

Usługi z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wod� i odprowadzania  �cieków, dokonywane s� dla wszystkich 

odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne oraz techniczne, st�d zastosowano jednolit�

cen� za 1 m
3
 dostarczonej wody i odprowadzanych �cieków. 

Stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowo�ci urz�dze� wodoci�gowych i kanalizacyjnych 

wyra�one s� w złotych na odbiorc� usług za okres rozliczeniowy z zastosowaniem jednomiesi�cznych okresów 

rozliczeniowych. 

W zakresie dostawy wody i odprowadzania �cieków Przedsi�biorstwo ponosi koszty stałe zwi�zane  

z utrzymaniem w gotowo�ci urz�dze�, dokonywaniem odczytów i rozlicze�. Ze wzgl�du na ró�ne 

zapotrzebowanie na dostaw� wody i odbiór �cieków wyró�niono trzy grupy odbiorców usług, na podstawie 

�redniego nat��enia przepływu. 

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urz�dzenia pomiarowego i rozliczenia 

nale�no�ci za ilo�� dostarczonej wody lub ilo�� odprowadzonych �cieków nale�no�ci wyra�ona jest w złotych 

na odbiorc� usług za rozliczenie. Ze wzgl�du na sposób rozlicze� oraz sposób dostarczenia lub udost�pnienia

faktury za �wiadczone usługi okre�lono cztery grupy odbiorców. Szczegółowy opis grup odbiorców taryfowych 

zawarto w pkt. 3 niniejszego wniosku. 

6.2. Standardy jako�ciowe obsługi odbiorców usług. 

Okre�lone w taryfie ceny stosuje si� przy zachowaniu standardów jako�ciowych obsługi klientów, 

które wynikaj� z obowi�zuj�cych przepisów prawnych i które zostały okre�lone w Regulaminach dostarczania 

wody  i odprowadzania �cieków.  

 PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, jako eksploatator sieci wodoci�gowo-kanalizacyjnej zapewnia 

całodobow� obsług� w zakresie prawidłowego funkcjonowania urz�dze� wodno-kanalizacyjnych, zgodnie  

z postanowieniami Regulaminów dostarczania wody i odprowadzania �cieków.  

II. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf 
    

Powołuj�c si� na § 19 ust. 2 Rozporz�dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (z pó�n. 

zmianami) w sprawie okre�lenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze� za 

zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe odprowadzanie �cieków informujemy co nast�puje: 

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

1.1. Przedmiotem Działalno�ci Spółki jest: 

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 

2. Odprowadzanie i oczyszczanie �cieków, 

3. Roboty zwi�zane z budow� ruroci�gów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 

4. Handel energi� elektryczn�, 

5. Obróbka i usuwanie odpadów innych ni� niebezpieczne, 

6. Roboty zwi�zane z budow� linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

7. Przygotowanie terenu pod budow�, 

8. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 

9. Pozostałe badania i analizy techniczne, 

10. Pozostała sprzeda� detaliczna prowadzona poza sieci� sklepow�, straganami i targowiskami,  

11. Przesyłanie energii elektrycznej, 

12. Dystrybucja energii elektrycznej, 

13. Wytwarzanie paliw gazowych, 

14. Realizacja projektów budowlanych zwi�zanych ze wznoszeniem budynków, 

15. Roboty budowlane zwi�zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

16. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 

Id: 80F499F3-C729-4795-82A5-42CA28A8B33E. Projekt Strona 10



17. Wykonywanie instalacji elektrycznych, 
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
19. Sprzeda� hurtowa wyrobów metalowych oraz sprz�tu i dodatkowego wyposa�enia hydraulicznego  

         i grzejnego, 
20. Transport drogowy towarów, 
21. Transport ruroci�gowy pozostałych towarów, 
22. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 
23. Działalno�� w zakresie telekomunikacji przewodowej, 
24. Wynajem i zarz�dzanie nieruchomo�ciami własnymi lub dzier�awionymi, 
25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej i zarz�dzania, 
26. Działalno�� w zakresie architektury, 
27. Działalno�� w zakresie in�ynierii i zwi�zane z ni� doradztwo techniczne, 
28. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 
29. Pozostała działalno�� profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
30. Wynajem i dzier�awa samochodów osobowych i furgonetek,  
31. Wynajem i dzier�awa pozostałych pojazdów samochodowych, z wył�czeniem motocykli, 
32. Wynajem i dzier�awa maszyn i urz�dze� budowlanych, 
33. Wynajem i dzier�awa pozostałych maszyn, urz�dze� oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
      niesklasyfikowane, 
34. Dzier�awa własno�ci intelektualnej i podobnych produktów, z wył�czeniem prac chronionych  
      prawem autorskim. 

       1.2. Lokalne uwarunkowania �wiadczonych usług. 

 Głównym dostawc� wody do �wiadczenia przez  PWiK Sp. z o.o. w Rybniku  usług jest Górno�l�skie 
Przedsi�biorstwo Wodoci�gów S.A. w Katowicach. W okresie od XII/2015 do XI/2016 dostawa wody z GPW 
S.A. stanowiła 71,8%. Pozostali dostawcy wody to: EDF Polska Oddział w Rybniku, PWiK Sp. z o.o.  
w Wodzisławiu �l., PWiK  Sp. z o.o. w �orach  
Przedsi�biorstwo korzysta z własnego uj�cia wody ze studni przy ul. T�czowej.  

PWiK Sp. z o.o. w Rybniku  eksploatuje Oczyszczalni� �cieków w Rybniku – Orzepowicach oraz 
cz��ciowo korzysta z usług oczyszczania �cieków przez inne podmioty, głównie „Best-Eko” w �orach i PWiK 
Sp. z o.o. w Wodzisławiu �l.  

2. Jako�ciowe standardy �wiadczonych usług oraz wpływ okre�lonej taryfy na ich popraw�. 

Okre�lone w Taryfie ceny stosuje si� przy zachowaniu standardów jako�ciowych obsługi klientów, które 
zostały okre�lone w zezwoleniach na działalno�� w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod� i zbiorowego 
odprowadzania �cieków oraz w Regulaminach dostarczania wody i odprowadzania �cieków przyj�tych 
Uchwał� Rady Miasta  Rybnika nr 655/XLI/2005 z dnia 28.12.2005r., Uchwał� Rady Gminy Gaszowice  
nr L/316/2006 z dnia 25.01.2006r. oraz Uchwał� Rady Gminy Jejkowice nr XXXVI/181/06 z dnia 15.02.2006r.  

Zaplanowane inwestycje oraz remonty pozwalaj� na bie��ce odnawianie infrastruktury wodoci�gowo-
kanalizacyjnej co wpływa na jako�� usług �wiadczonych przez Przedsi�biorstwo. W ostatnich dziesi�ciu latach 
wybudowano, zmodernizowano, zakupiono oraz przej�to do eksploatacji z Urz�du Miasta Rybnik, Urz�du 
Gminy Gaszowice oraz Urz�du Gminy Jejkowice ponad 239 km sieci wodoci�gowej oraz 516 km sieci 
kanalizacyjnej. Urz�dzenia s� zatem coraz lepszej jako�ci. Niezwykle wa�nym zadaniem dla PWiK Rybnik jest 
dbanie o minimalizowanie strat wody. Słu�by techniczne nieustannie monitoruj� sie� za pomoc� zdalnego 
systemu, czy te� specjalistycznego sprz�tu do lokalizacji awarii. Wprowadzony etapami system zdalnych 
odczytów radiowych pozwala równie� na zmniejszenie strat wody. W roku 2002 straty wynosiły 25%. 
Działania Spółki doprowadziły do osi�gni�cia jednocyfrowego wska	nika strat wody. 

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

W przedstawionej taryfie na okres od 01 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018 r. nie wprowadza si� nowych 
metod alokacji kosztów. 
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Zasady alokacji kosztów prowadzone przez Przedsi�biorstwo pozwalaj� na podział kosztów pomi�dzy 

poszczególne rodzaje działalno�ci, a tak�e eliminuj� subsydiowanie skro�ne. 

 Nowe taryfy w okresie ich obowi�zywania gwarantuj� pozyskanie przychodów na poziomie 

umo�liwiaj�cym realizacj� planowanych i koniecznych wydatków na bie��c� eksploatacj� i modernizacj�
urz�dze�, co w efekcie wpłynie na popraw� jako�ci �wiadczonych usług 

4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowi�zywania taryf. 

Kalkulacj� opłat – zgodnie z rozporz�dzeniem 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 – oparto o warto�ci niezb�dnych przychodów. Uzyskanie 

niezb�dnych przychodów z cen i opłat jest konieczne do pokrycia wszystkich kosztów bie��cej eksploatacji, 

utrzymania obiektów oraz usuwania awarii, prowadzenia remontów i inwestycji urz�dze� wodoci�gowych oraz 

kanalizacyjnych. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli C „Ustalenie niezb�dnych przychodów” oraz 

tabeli D „Alokacja niezb�dnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług  

w roku obowi�zywania nowych taryf”. 

Kalkulacja opłat przedstawiona jest w tabeli F „Kalkulacja cen i stawek opłat za wod�  
i odprowadzanie �cieków metod� alokacji prostej”. 

Zgodnie z § 8 Rozporz�dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okre�lenia 

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

i zbiorowe odprowadzanie �cieków przyj�to nast�puj�ce zasady: 

1. do wyliczenia kosztów wynagrodze� oraz �wiadcze� na rzecz pracowników przyj�to �rednioroczny 

wska	nik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony w ustawie bud�etowej w wysoko�ci 1,3%*, 

2. do wyliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania takich jak zu�ycie materiałów i usługi obce posłu�ono 

si� �redniorocznym wska	nikiem cen produkcji sprzedanej przemysłu w wysoko�ci 1,6%*, 

3. pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania, skalkulowano według planowych b�d	 obowi�zuj�cych 

stawek na rok obowi�zywania taryf, 

4. zakup wody oraz wprowadzanie �cieków do urz�dze� nieb�d�cych w posiadaniu Przedsi�biorstwa 

przeliczono w oparciu o podpisane z Przedsi�biorstwem umowy.  

* Zastosowano wska	niki zamieszczone w Uzasadnieniu do Ustawy Bud�etowej na rok 2017 Tablica 1. 

„Podstawowe wska	niki makroekonomiczne w latach 2015 – 2020”. 

Reasumuj�c  powy�sze, koszty zostały przyj�te w nast�puj�cy sposób: 

• Amortyzacja – wg planu amortyzacji aktualnie posiadanych �rodków trwałych i warto�ci 

niematerialnych i prawnych oraz nowoprzyj�tych w trakcie trwania taryfy i przydzielonych im stawek 

amortyzacyjnych, 

• Zu�ycie materiałów – wg prognozy oraz cen umownych lub �redniorocznego wska	nika cen produkcji 

sprzedanej przemysłu, 

• Zakup wody – ilo�� wg prognozy oraz cen dostawców zgodnie z umowami, 

• Energia – wg prognozy oraz cen umownych, 

• Usługi obce - wg prognozy oraz cen umownych lub �redniorocznego wska	nika cen produkcji 

sprzedanej przemysłu, 

• Koszt wprowadzanych �cieków do urz�dze� nieb�d�cych w posiadaniu Przedsi�biorstwa – ilo�� wg 

prognozy oraz cen umownych, 

• Wywóz osadów �ciekowych z Oczyszczalni – ilo�� wg prognozy oraz cen umownych, 

• Wynagrodzenia z pochodnymi – wg �redniorocznego wska	nika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ustalonego w ustawie bud�etowej, 

• Podatek od nieruchomo�ci – wg prognozy i stawek ustalonych przez Gminy, 

• Opłata �rodowiskowa – wg prognozy, 

• Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urz�dze� infrastruktury technicznej niezwi�zanej z 

potrzebami zarz�dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, – wg prognozy i wydanych decyzji 

przez władze miast, gmin i starostw,  

• Pozostałe podatki i opłaty (takie jak opłaty skarbowe, notarialne, administracyjne, opłaty na rzecz 

PFRON, opłaty za gospodarowanie �mieciami, podatek za przejazd po drogach krajowych)  – wg  

�redniorocznego wska	nika cen produkcji sprzedanej przemysłu, 
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• Pozostałe koszty (wy�ej nie uj�te) – wg �redniorocznego wska	nika cen produkcji sprzedanej 
przemysłu, 

W procesie budowania taryf na: 
a)  dostaw� wody 

Prognoz� sprzeda�y na okres taryfowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. przyj�to w wysoko�ci 5.290.000 m3, 
Prognoz� sporz�dzono na podstawie danych historycznych oraz przewidywa� w zakresie nowych podł�cze� do 
sieci wodoci�gowej. 

b)  odbiór �cieków 
Prognoz� sprzeda�y na okres taryfowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. przyj�to w wysoko�ci 4.600.000 m3. 
Prognoz� przyj�to na podstawie danych historycznych oraz przewidywa� w zakresie nowych podł�cze� do 
sieci kanalizacyjnej.  
Konstruuj�c taryf� uwzgl�dniono koszty własnej produkcji energii elektrycznej. Produkcja energii elektrycznej 
stanowi działalno�� pomocnicz� Oczyszczalni �cieków. Uwzgl�dniono przychody ze sprzeda�y energii  
i tzw. zielonych certyfikatów, jako pokrycie cz��ci kosztów eksploatacji układu kogeneratora na terenie 
Oczyszczalni.  

c)  opłat� abonamentow� za odczyt wodomierza i  rozliczenie nale�no�ci  
Prognoz� sprzeda�y na okres taryfowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. przyj�to na podstawie danych 

historycznych oraz przewidywa� w zakresie nowych podł�cze� do sieci wodno - kanalizacyjnej. 

III. Zał�czniki. 

Powołuj�c si� na § 19 ust. 3 Rozporz�dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 

okre�lenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze� za zbiorowe zaopatrzenie  

w wod� i zbiorowe odprowadzanie �cieków do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf doł�cza si�: 
1) kserokopi� ostatniego sprawozdania finansowego za 2015 rok, 
2) kserokopi� wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urz�dze� wodoci�gowych i urz�dze�

kanalizacyjnych na lata 2016-2018 zatwierdzonego Uchwał� Nr 250/XV/2015 Rady Miasta Rybnika 
z dnia 19 listopada 2015 r.,  

3) kserokopi� zmiany odno�nie lat 2017-2018 do: Planu rozwoju i modernizacji urz�dze�
wodoci�gowych i urz�dze� kanalizacyjnych na lata 2016-2018 Przedsi�biorstwa Wodoci�gów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku zatwierdzonej Uchwał� Nr 433/XXVII/2016 Rady Miasta Rybnika 
z dnia 17 listopada 2016 r., 

4) informacj� o ilo�ci i cenie za zakup wody przez Przedsi�biorstwo, 
5) informacj� o ilo�ci i cenie za wprowadzanie �cieków do urz�dze� nieb�d�cych w posiadaniu  

Przedsi�biorstwa, 
6) uzupełnione tabele ze szczegółow� kalkulacj� cen i stawek opłat nowej taryfy od A do H. 
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