
RADA GMINY
Pietrowice Wielkie Uchwala Nr XXVllU280i20'17

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 19 wrze6nia 2017r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopateenie w wode na terenie Gminy Pietrowice
Wielkie na okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.20'i8r.

Na podstawre art '18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samozqdzLe gminnym (teksl

jednolity Dz U Z 2016 poz 446) w zwazku z an 24 $l T i5 uslawy zdniaT czet$ca 2OA1t

o zbiorowym zaopatrzen u w wodq rzborowym odprowadzanru Sciek6w (Dz 0 22011, poz 328)

na wniosek W6lta Gminy Pretrow ce Wielkie po zaopiniowaniu przez Kom sle Gospodark Finans6w i

PromocliGminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

sl

Zatwierdza sie tarle da zb orowego zaopatrzen a w wodq na teren e Gmrny Pietrowice Welke.

obwiqzulEcej na okres jednego roku tj od dnia 01 1A 2011t do dnia 30092018r stanowiEcej

zalacznik do nin ejszel uchwaly

52

Vwkonanie uchwaly porrrieza sie w6ilo,vi Gminy Pblrorioc wiclkie

53

Uchlrale Alasza siQ poprzez wrwieszenie na tablicy ogloBzei Urzedu Gminy Pietro!,rice Wielkie

!4
Uchwah y{chodzi w 2ycie z dniem podjecia.

PNZEW rczAcY
R.dy Gftiny



Pietrowice Wielkie 2017 08-25

w6jt Gminy
Pietrowi.e Wielkie

WNIOSEK O ZATWIEROZENIE TARYF

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOOE

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich przedklada wniosek
o zatwierd2enie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodq na terenie Gminy Pietrowice
Wielkie na okres

od dnia 01.10.2017 do dnia 30,09.2018

PowyiszQ taMe opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu iciek6w (Dz. U. z 2001r
Nt 72 ,po..747 | oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy .

Ceny i stawki oplat zawarte w taryfach okreilono na podstawie niezbqdnych przychodow dla
prowadzenia dzialalnoici w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode na terenre
Gminy Pietrowice Wlelkie

Zalacznik:
Taryfa dla zbrorowe8o zaopatrzenia w wodq.
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TARYFA

zA zBroRowE ZAoPATRZENtE W WODE

ZAKTADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W PIETROWICACH WIELKICH

na okres OI.70.2077 - 30.09.2018

ZAKIAD GOSPODARXI
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1. lnformacie ot6lne .

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich przedstawia ninieiszy
wniosek taMowy zbiorowego zaopatrzenia wodq , w tym propozycjq cen i stawek oplat za
zbiorowe zaopatrzenie w wode obowiQzujQce na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres
od dnia 01.10.2017 do dnia 30.09.2018

Powyisze taryfy zostaly opracowane na podstawie zasad okrellonych w art. 20 - 23

ustawy z dnia 07.05.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym odprowadzeniu
iciek6w (Dz. U. z 2017 r nr 328 z poz. zm-)zwany dalej ustawq oraz przepisami
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie okreSlenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taM oraz warunk6w rozliczei za zbiorowe zaopatrzenie w
wodq i zbiorowe odprowadzenie Sciek6w ( Oz. U. Nr 127 poz.886 z poz. Zm.)zwany dalej
rozporzadzeniem

Taryfowe ceny i stawki doty.zA wszystkich odbiorcow ustug wodociEgowych
<wiadczonych pr2ez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich, kt6ryjest
samodzielnE jednostkE organi2acyjnE nie majEcq osobowo<ci prawnej.

W zakresie zbiorowe8o zaopatrzenia w wodq wyloniono jednE podstawowQ taMowa grupq
odbiorc6w, a takie gminq w zakresie wody pobranei na cele przeciwpoiarowe oraz do
zraszania publicznych teren6w zielonych,

2. Rodzaj prowadzonej dziatalno6ci

Zaklad Gospodarki Konrunalnejw Pietrowicach Wielkich prowadzi dzialalnosc w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodq. Przedmiot dzialania w zakresie objQtym ustawA
'stanowi dostawa wody za pomocE urzqdze6 wodociagowych, bQdqcych w eksploatacji
Zakladu. Przedmiotem dz alalno(ci zakladu sa uslugiw szcze96lno<ci w zakresie :

prowadzenie uslug w zakresie dostaw wody,
- eksploatacja ujqa wody (ujecie Makow, Amand6w, Samborowice ),

wymiana, budowa ieksploatacja sieci wodociEgowej wraz z usuwaniem awarii,
- kontrola i wymiana przylEczy wodociqgowych oraz wodomierzy

3. Rodzaj i struktura taryfy

Zgodnie z ustawa , tar!,fy zostaly zaprojektowane w sposob zapewniajAcy :

uzyskanie niezbednych przychod6w,

ochronQ odbiorcow uslug przed nieuzasadnionym wzrostem oplat,

el minowanie subsydiowania sko(nego.

Taryfa dwuczlonowa w odpowiedni spos6b speinia warunek aby nie dochodzilo do
sytuacji gdy koszty dotyczace iedne8o rodzaju prowadzonej przez przedsiqbiorstwo
wodociqgowe dzialalno(cl gospodarczej lub jednej z grup tar!.fowych odbiorc6w uslug byiy
pokrywane przychodami z innego rodzaju prowadzonej dzialalnoici. DecydujE o tym r6wniei
w2gledy ekonomiczne - zastosowanie oplaty stalej zapewnia wiqkszE stabilnoic
pr2edsiebiorstwa wodociEgowego. Nale2y pamletaa, ie 2naczna czq(a kosztdw og61em to
koszty stale. 02nacza to , ie nawet jeieli w Przedsiqbiorstwie nie wystqpuje sprzeda2 i nie

ZAKTAD COSPOOARKI (OMUNALNT] W
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ma z tym zwiqzanych przychodow, zaklad ponosi znaczne koszty zwiEzane z tym , ie w ka2dej
chwili jest w stanie dostarczya wodq w te rejony, gdzie obecne sE jej urzEdzenia.

Przy rozliczeniach za dostarczonq wode dla odbiorcow usiug obowiQzuje taryfa jednolita

dwuczlonowa skla da iaca sie z:
ceny wYrazonej w zlotych za ml dostarczonej wody,

- stawki oplaty abonamentowej, placonej za ka2dy miesiEc bez wzglqdu na rozmiary

dokonaneBo poboru wody lub tez jego calkowitego braku wyraionej w zlotych za ka2dy

wodomierz na miesiEc.

4. Taryfowe trupy odbiorc6w ustug.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode wyloniono jednQ podstawowE taryfowq
grupq odbiorc6w. Obejmuje ona odbiorc6w z gospodarstw domowych, p12emystu,
pozostalych odbiorcow , a takie gminq w zakres e wody pobranej na cele przeciwpozarowe

oraz zraszania publicznych teren6w zielonych.

5. Rodzaje iwysoko(a cen istawek oplat

Taryfowa grupa

odbiorc6w
Wyszczeg6lnienie

Cena Jednostka
miary

zl/m3
odbiorcy z grupy cena za 1m

3,18 3,43podstawowej dostarczonej wody l

oplata
abonamentowa 2,37 2,54

6. Warunki rozliczei z uwzglednieniem wvposaienia nieruchomoici w przyrzqdy i

urzQdzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopat12enie w wodq prowadzone sq zgodnie z przepisami
u\tawy ora.? rolporzqdTenia td'!4owego .

Nale2no(ci za zbiorowe zaopatrzenie w wode ustala sie jako iloczyny taryfowych cen i

stawek oplat oraz odpowiadajQcych m iloici (wiadczonych uslug.
lloia pobranej wody ustala siq zgodnie ze wskazaniami wodomierzy. W przypadku

stwierdzenia nieprawidlowego dzialania wodomierza, iloia pobranej wody ustala siq
na podstawie jrednie8o zu2ycia wody w okresie 3 miesiecy przed stwierdzeniem
niesprawnoici wodomierza, a gdy nie jest to morliwe na podstawie iredniego zu2ycia wody
w analo8icznym okresie roku ubieglego lub iloczynu iredniomiesiqcznego zu2ycia wody
w roku ubieglym iliczby miesiecy nieprawidlowego dziatania wodomierza. Zaklad
Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wle kich na wniosek odbiorcy ustug dokonuje
sprawdzenia prawidiowoici dzialania wodomierza gl6wnego.

Oplata abonamentowa ustalona jest za ka2dy miesiqc, tak2e w przypadkach braku
poboru wody.

Odbiorca usiuS dokonuje zaplaty za dostarczonq wodq w terminie okre6lonym w
fakturze - 14 dni od daty jej wystania lub dostarc2enia w inny spos6b.

ZA(IAD GOSPOOARXI KOMUNATNI] W P ETRO\ry CATH WIT[(ICH

odbiorcy z grupy
podstawowej

z1



7.1, zakres awiadcuony.h uslug dla poszc2eg6lnych taMowych grup odbiorcow

Przedmiotem iwiadczonych usiug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodq dLa

taryfowych grup odbiorcow jest : pobor wody, uzdatnianie, dostarczanie i rozprowadzanie
wody przeznaczonejdo spo2yc a ina cele socjalno - bytowe, produkcyjne, na ce e
przeciwp02arowe oraz eksploatacja ikonserwacja stacji isieci wodociEgowych

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wode prowadzone sq zgodnie z przepisaml
ustawy oraz rozporzEdzenia taryfowego. Z uwaBi na wyposa2enie budynk6w zlokalizowanych
na terenie Bminy w wodomierze, i o<a wody dostarczonej do nieruchomoici ustala siq na

podstawie ich wskazai.
Zaklad Gospodarkl Komunalnej prowadzi dzialalno6a w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodq przeznaczonE do spoiywan a. ZobowiEzany jest do zapewnrenra
ciqgloaci dostaw i odpowiedniej jako(ci wody majqc na uwad?e ochronq interesow uslug ora2
wymagari ochrony <rodowiska.

Stawka oplaty abonamentowej w przypadku dostarczania wody jest skalkulowana
z8odn e z wymoBami rozporzQdzenia ( niezbedne przychody pokryte oplatami
abonamentowyml nie przekraczaja 15% koszt6w staiych eksploatacji iutrzymania sleci)

7.2. Standardy jakoSciowe obslugi odbiorc6w uslut

Okrealone w taryfie ceny i stawki optat stosuje siq przy zachowaniu standard6w
jakoiciowych obslugiodbiorcow, ktore wynikajq z obowiQzujEcych przepisow oraz z

przepis6w regulaminu dostarczania wody uchwaloneBo p12ez Radq Gminy Pietrowice
Wielkie.

Parametry fizykochemiczne, bakteriologiczne wody dostarczanej mieszkancom ora2

zakres i sposob przeprowadzania bada6 jakoici wody sa zgodne z wielkoiciami okreilonyml
odpowiednimi przepisami prawnymi, zar6wno k.ajowymijak i obowiqzujEcymi w unii
Europejskiej.

Parametry techniczne dostarczania wody do budynk6w sa zBodne z warunkami
okre<lonymi w RozporzEdzenlu Ministra lnfrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawte
warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie
I Dz .U. ? 2002, Nr 75, poz.690 ze zm.).

8. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taM

8.1. Prognoza sprzedaiy
Do prognozy sprzedaiy na okres obowiazywania nowej taryfy przyjqto takE samQ

w elkoia sprzeda2y wody jak w roku poprzednim to jest 2016

!\rNo9r(o znnv TRDZEN r ATRZENA Vr !\roDi NAoKRE5011017 300913

7. Warunki stosowania cen istawek oplat

t
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Wykres 1. Sprzeda2 wody w latach 2005-2016
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8.2. Kosztydzialalno6ci

Proponowane zmiany w wysokoaci oplat , majq na celu nie tylko peine pokrycie
wszystklch kos2tow funkcjonowania zakladu, ale r6wniei urealnienie struktury oplat tak,
aby pokrywaly one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania.

Zmiana wielko(ci 162nego rodzaju koszt6w ksztaltuie siq nastqpujAco;
wynagrodzenie oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne zaplanowano w wys. 2 %,

zakup energii elektrycznel zaplanowano w wys. 2 %,

materialy - wysokoaa tych nakladdw zaplanowano w wys. 1 %,

oplaty za korzystanie 2e arodowiska zaplanowano w wys. 1%,
usiuBiobce, tj. usiugi elektrotechniczne, ochrony mienia , uslugitelekomunikacyJne.
wynajem diwigu, uslugi zdrowotne oraz oplaty za wykonanie a na liz badania wody
zaplanowano na poziomie 1%,
uslug remontowe zaplanowano wysokoic 2%,
zakupy inwestycyjne zaplanowano na poziomie 15 %,
pozostale koszty - wzrost tych naklad6w zaplanowano wysoko(ci 2 %,

ZAXI-AD GOSPODARKI XOMUNAINE] W P ETROWCACH W EIXCH
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PONIZET PRZEDSTAWTONO WYNtKT OStAGNtETYCH pRZyCHOD0W ORAZ KOSZTOW W
UJqCIU GRAFICZNYM:

Wykres 2. Koszty zaopatrzenia w wodq w 2016 r

3 38%
225%

0.ao%

13,31%

18,67%

o.71%

oplaly za kor2ysl.n e z

7,46%

Wykres 3. Por6wnanie osiqgniqtych przychodow i poniesionych koszt6w w iatach 2010 -
2076.
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Tabela l.Por6wnanie osiqgniqtych przychodow iponieslonych kos2tow w latach 2010,2016
w ukladzie tabelarycznym.

2014 2015 20 t4 20'13 2012 2011 20'10 2009

875 548,15 863 452,95 824 379,01
788 854,44

157143,09 618 071,78 557 240,33 535 551,11

Osiqgniele 859 41),14 353 647,08 824 059,94 )64 737,32 738 384,63 s9l646,87 500 477,08 549 710,00

Tabela 2. Koszty (wiadczenia uslug w zakresie zaopatrzenia wodq oraz struktura
oplat w 2016r.

zl
struktura

%

139 020 54 18,66% 0,59

65 215 18 7,42% 0,23

355 878 55 41,,45% 1,,32

68 721,38 1,46% o,24

oplaty za koRystanie z
41 460 73 0,14

oplaty za wykonanie anali2
a 574,11 o,67v" o,o2

uslugiobce 121 138,96 13,30% o,42

31 643,39 3,34% 0,11

rakupy rnwesty.yjne 21 037,15 0,01

7 450,66 a,a2% 0,04

RAZEM 876 548,16 100,00% 3,18

KOMI]NALNE] W PTTROWICACH W TIK CH
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Wykres 4. Oplaty za wodq w latach 2003 - 2014( ceny netto zl ).

2003 200,1 2004 2005 200s 2006 2006 2007 2007-2003 2003.2009 20a9-2a10 2a10-2a11 2A112A12 2a13-201A

Tabela 3. Kos2ty eksploatacji iutrzymania zaopatrzenie w wodq

3

2,5

2

0

wprow.dzenie nowy.h

2 1

I 2aopat.renie w wode

Ubezpieczen a spoleQ.e

Optata za konyrtanie ze irodow ska

Oplaty za wykonanie ana tr bad.nla wody

139 020,54

65 215,18

355 878,55

6a 72138

4t 460 73

6574,11

121138,96

31643,19

21037,15

t8 407,51

E76 548,16

140 410,75

66 519,48

162 996,12

7009s,81

42 249,94

6 705,59

122 350,35

17276,26

14 L92 J2

7 599,67

18407,51

893 844,21
R.,em koety be,pojredn'e
Alokacla koetow poiredn ch:

koszly wyd, alowe r dzrala noi. pomo.n'.ze)

0,00 0,00
Razem kortt poirednre 876 548,16 893 8214,21

---l}- cena wody r odala

ZA(TAD GOSPODARKI (OMUNALNTJ W PIETROWICACH WIELKIIH
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3,18

--{
2,31

2,O9
2,3'l1,82

1 ,87

2 f]
2,3

1

n

{

3,05 3,05

11 ,92 1 ,92 1 ,96

4 ,ao 1 ,60 1,60
1,80

.___J
0,93 0,93
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Kalkulacia oplaty stalel'

ll06a wodomierzy

Planowana ilo(a wodomierzy do wymiany

Koszt wymiany wodomierza

Koszt wymiany 380 szt. wodomierzy

Optata na l odbiorcy na rok

Oplata na l odbiorcy na m-c

Kalkulacja kosztu wymiany wodomierza

Robocizna 3,0 godz. x 22,50 2l

Doja2d 14 km x 1,65 zl

Wodomierz, zawory, przedlu2ki, redukcja

uszczelki 2 szt.

plomba 2 szt.

876 16

Tabela 4. Kalkulacja cen istawek oplat za wode metoda alokacii prostei

0 I 2

1 zaopat12enie w wode

1)wanoSa nierbedny.h p,y.hodow w n/rot ogotem 894 263,30

a)wartoSa niezbednych pzv.hodow rozliczanvch za

r o1c donarczanel wody

a36146,a2

b)wanoja n €zbedivch poychodow ror cra^ych

stawk4 oplaty abo.amentowel
57 456,00

2)spneda? wody w msrok 250 523

l)c€na 1m3 wody w r/m3
3,34

4)liczba pu.kt6w poboru
1902

s)stawka optary abonamentowej w zvodb /mc
2,57

8.3. Kalkulacja oplaty stalej za utrzymanie w gotowo(ci przvlEcza wraz z wodomierzem

Dane wyjsciowe do opracowania kalkulac.iioplaty stalej za utrzymanie wgotowo3ci
technicznej przylacza wodociQgoweto wraz a wodomieruem

1902,00

380,00

151,20

57 456,00

30,24

2,52

szt.

slt./rok

zl.

zl.

d
zl

67,50

23,10

55,60

1,50

3,40

ZAKTAD GOsPODAR(1
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Kosrt wymiany wodomierza 151,20

Tabela 5 . por6wnanie cen i stawek oplat tary.fy obowiQzujEcej w dniu zio2enia wnaosku

z cenami istawkami oplat nowejtaryfy dotyczqcej zaopatrzenia w wode

rodzaicen i rtawek oDlat

wielkoia c€n israwet oplar

0 1 2 3 5

1

5tawka oplaty abo.ame.towel w,
/odborce!nr8za/m.

3,18

7,37 2,\2

105,01%

109,09 %
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