Zał. do Uchwały Nr VIII/59/2011
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl.
z dnia 29 czerwca 2011r.

1. Instrukcje ogólne.
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie gminy Gorzów Śl. na okres
12 miesięcy od dnia 01 września 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku.
Taryfy określają takŜe warunki ich stosowania, zostały opracowane na podstawie zasad
określonych w:
-art. 20 – 23 ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.z 2006 roku Nr.123, poz.858 z póŜ. zm.), zwanej
dalej Ustawą,
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U.z 2006 Nr 127,poz. 886) zwanego dalej
Rozporządzeniem.
Taryfy cenowe i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo –
kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych na terenie gminy
Gorzów Śl.

2.Rodzaj prowadzonej działalności.
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. prowadzi działalność w formie zakładu
budŜetowego powołanego Uchwałą Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. Nr 17/ III /01 z dnia
28.03.1991 roku.
Przedmiotem działania zakładu są działalności :
1. pobór , uzdatnianie i dostarczanie wody
2. administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy
3. gospodarka ściekowa
4. gospodarka odpadami
5. utrzymanie cmentarza komunalnego i domu pogrzebowego
6. pozostała działalność usługowa
Zakład Usług Komunalnych prowadzi swoje usługi na terenie miasta i gminy Gorzów Śl. w
oparciu o majątek gminy.
Ewidencja księgowa jest prowadzona w wyodrębniony sposób dla kaŜdej działalności.

3. Rodzaj i struktura taryfy.
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych oraz
zróŜnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stosuje się dla
wszystkich odbiorców usług taryfę jednolitą – dwuczłonową :
1/ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ,składającą się :
a) ceny za 1 m ³ dostarczonej wody wyraŜonej w zł /m³ .
b) stawki abonamentowej – wyraŜonej w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy .
- dla odbiorców posiadających urządzenia pomiarowe (wodomierz główny)
- dla odbiorców rozliczanych na podstawie norm zuŜycia ( ryczałt)
- dla odbiorców korzystających z dodatkowego wodomierza zainstalowanego dla wody
bezpowrotnie zuŜytej
- odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego, ponosi opłatę abonamentową za
utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odczyt i rozliczenie
- odbiorca rozliczanego wg wskazań wodomierza dodatkowego , ponosi opłatę
abonamentową za odczyt.
- odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zuŜycia wody , ponosi opłatę abonamentową za
utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i rozliczenie.
2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, składającą się :
a) ceny za 1 m³ odebranych ścieków , wyraŜoną w zł. / m³ .
b) opłaty abonamentowej wyraŜonej w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy .

4.Taryfowe grupy odbiorców .
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono jedną grupę taryfową :
Wszyscy odbiorcy w tym równieŜ gminne jednostki pobierające wodę do podlewania
terenów zielonych , zasilania fontanny , wodę pobraną przez jednostki straŜy poŜarnej,
określonych w tabelach od A do H jako Grupa I.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono jedną grupę taryfową:
Wszyscy dostawcy ścieków, określonych w tabelach od A do H jako Grupa I.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują zróŜnicowane ceny i stawki opłat oraz
zasady ich stosowania.
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę:
a) cena – wyraŜona w złotych za 1m³dostarczonej wody,
b) opłata abonamentowa w złotych za okres rozliczeniowy .

- dla odbiorców posiadających urządzenia pomiarowe (wodomierz główny)
- dla odbiorców rozliczanych na podstawie norm zuŜycia ( ryczałt)
- dla odbiorców korzystających z dodatkowego wodomierza zainstalowanego dla wody

bezpowrotnie zuŜytej

1. odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego, ponosi opłatę abonamentową za
utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odczyt i rozliczenie
2. odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zuŜycia wody , ponosi opłatę abonamentową za
utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i rozliczenie.
3. odbiorca rozliczanego wg wskazań wodomierza dodatkowego , ponosi opłatę
abonamentową za odczyt.
Opłaty abonamentowe naliczane są niezaleŜnie od ilości dostarczonej wody, za kaŜdy okres
rozliczeniowy bez względu na rozmiary poboru wody lub teŜ jego całkowitego braku. Stawki
opłat abonamentowych wyraŜone są w złotych na odbiorcę na okres rozliczeniowy (który
wynosi jeden miesiąc)
Przy rozliczeniach w zakresie odprowadzania ścieków:
a) cena – wyraŜona w złotych za 1m³dostarczonych ścieków ,
b) opłata abonamentowa w złotych za okres rozliczeniowy .
Opłata abonamentowa naliczana jest niezaleŜnie od ilości odprowadzonych ścieków, za kaŜdy
okres rozliczeniowy bez względu na ilość odprowadzonych ścieków lub teŜ jego całkowitego
braku. Stawki opłat abonamentowych wyraŜone są w złotych na odbiorcę na okres
rozliczeniowy (który wynosi jeden miesiąc)
1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

1

2

3

1.

Wszyscy odbiorcy w tym
równieŜ gminne jednostki
pobierające wodę do
podlewania terenów
zielonych , zasilania fontanny,
wodę pobraną przez jednostki
straŜy poŜarnej.

cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorców posiadających
urządzenia pomiarowe
(wodomierz główny)
stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorców rozliczanych na
podstawie norm zuŜycia (
ryczałt) w zł/ za odbiorcę za
okres rozliczeniowy
stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorców korzystających z
dodatkowego wodomierza
zainstalowanego dla wody
bezpowrotnie zuŜytej

Cena/Stawka
Jednostka miary
opłaty netto
4

5

2,76

zł/m3

3,21

zł/za odbiorcę
za okres
rozliczeniowy

2,22

zł/ za odbiorcę
za okres
rozliczeniowy

0,99

zł/ za odbiorcę za
okres
rozliczeniowy

2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/Stawka
opłaty netto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1

wszyscy
dostawcy
ścieków

cena za odebrane ścieki

6,76

zł/m3

- stawka opłaty abonamentowej

1,97

zł/za odbiorcę za
okres
rozliczeniowy

3. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych - 72,00 zł za
odbiór przyłącza
Do cen i stawek opłat określonych w pkt. 1,2 i 3 dolicza się podatek od towarów i usług w
określonej ustawą wysokości.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposaŜenia nieruchomości w
przyrządy i urządzenia pomiarowe.
1. Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia
2. O ile zawarta umowa z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej , opłata za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za kaŜdy miesiąc
w którym świadczone były usługi.
3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezaleŜnie od tego ,czy
Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
4. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc.
5.Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach
i terminie określonym w umowie
6. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza
głównego . TakŜe na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się , jako ilość równą
dostarczonej wody - ilość odprowadzonych ścieków z nieruchomości.

7. Ilość ścieków odprowadzonych z nieruchomości wyposaŜonej w urządzenia pomiarowe
ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.
8. Ilość odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług którzy zainstalowali na
własny koszt dodatkowy wodomierz ( do rozliczenia wody bezpowrotnie zuŜytej), ustalana
jest w wysokości róŜnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
9.W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości
ustala się w oparciu o przeciętne zuŜycie wody, określone odrębnymi przepisami prawa, a
ilość ścieków w takim przypadku jako równa ilość wody wynikającej z norm.
10. W przypadku ,gdy świadczy się wyłącznie usługę odprowadzania ścieków i brak jest
urządzenia pomiarowego do ścieków , ilość ścieków określa się na podstawie odczytów
wodomierzy własnych zainstalowanych na ujęciach własnych odbiorców lub na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŜycia wody.

7. Zasady ustalania cen
Ceny i stawki opłat określone w taryfie , zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w
Ustawie i Rozporządzeniu wymienionym w rozdziale I.

8. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
1.Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dokonywane jest dla wszystkich
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dlatego teŜ
wyodrębniono jedną grupę taryfową odbiorców usług. W ramach tej samej grupy taryfowej
zróŜnicowano opłaty abonamentowe , które uzaleŜnione są od ponoszonych kosztów.
Zostały wprowadzone trzy opłaty abonamentowe dla zaopatrzenia ludności w wodę:
- opłata abonamentowa dla odbiorców posiadających urządzenia pomiarowe (wodomierz główny):
jest płacona przez odbiorcę za usługę gotowości, odczytu wodomierz głównego oraz rozliczenia za
ilość dostarczonej wody
- opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych na podstawie norm zuŜycia ( ryczałt): jest
płacona przez odbiorcę za usługę gotowości oraz rozliczenia za ilość dostarczonej wody
- opłata abonamentowa dla odbiorców korzystających z dodatkowego wodomierza zainstalowanego
dla wody bezpowrotnie zuŜytej: jest płacona przez odbiorcę za usługę odczytu wodomierz
dodatkowego.
Została wprowadzona jedna opłata abonamentowa za odprowadzania ścieków:
- opłata abonamentowa: jest płacona przez odbiorcę za usługę gotowości,

Zakład świadczy usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków dla gminy
Gorzów Śl. , dla gminy Praszka – sprzedaŜ hurtową wody .
2. Standardy obsługi odbiorców usług.
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i
zostały określone w Ustawie i Rozporządzeniu oraz Regulaminie dostarczania wody i
odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miejską w Gorzowie Śl. Uchwałą
Nr VIII /68 /2006 z dnia 20 września 2006 roku.

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia
wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.

Wyszczególnienie

Lp

0
1.

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług
1

Taryfa
obowiązująca

Taryfa
nowa

Zmiana
%
4/3

Rodzaj ceni stawek opłat
Wielkość cen i stawek opłat
2

Grupa I -cena za dostarczoną wodę
-stawka opłaty abonamentowej dla
odbiorców posiadających
urządzenia pomiarowe
(wodomierz główny)
w zł/ za odbiorcę za okres
rozliczeniowy,

3

4

5

2,66

2,76

103,75

3,00

3,21

107,00

-stawka opłaty abonamentowej dla
odbiorców rozliczanych na
podstawie norm zuŜycia( ryczałt)
w zł/ za odbiorcę za okres
rozliczeniowy,

2,22

-stawka opłaty abonamentowej dla
odbiorców korzystających z
dodatkowego wodomierza dla
wody bezpowrotnie zuŜytej
w zł/ za odbiorcę za okres
rozliczeniowy

0,99

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzenia ścieków .

Wyszczególnienie

0
1.

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług
1
Grupa I

Rodzaj cen i stawek opłat
2
- cena usługi odprowadzenia

Taryfa
obowiązująca

Taryfa
nowa

Zmiana
%
4/3

Wielkość cen i stawek opłat
3

4

5

5,99

6,76

112,85

1,38

1,97

142,75

ścieków
-stawka opłaty abonamentowej
w zł/ za odbiorcę za okres
rozliczeniowy

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.
Lp.

Przychody-wykonanie

Wyszczególnienie

0
1.

2.

3.

4.

1
Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania,
w tym:
a) amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe
b) koszty zakupionej przez siebie
wody
2) raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji
3) odsetki m
4) naleŜności nieregularne
5) marŜa zysku
6) wartość niezbędnych przychodów
Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania
w tym:
a) amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe
b) koszty odprowadzania ścieków
do urządzeń nie będących w
posiadaniu przedsiębiorstwa.
2) raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji
3) odsetki
4) naleŜności nieregularne
5) marŜa zysku
6) wartość niezbędnych przychodów
Średnia zmiana wartości
przychodów - zaopatrzenie w
wodę w %
Średnia zmiana wartości
przychodów - odprowadzanie
ścieków w %

Niezbędne
przychody
Rok obrachunkowy
Rok obowiązywania
nowych
poprzedzający
taryf
wprowadzenie nowych taryf
w zł
w zł
2
3
576484,00

633100,00

16938,00

18700,00

576484,00

633100,00

536056,00

629156,00

379236,48

419400,00

536056,00

629156,00
¹)

X

109,82
²)

X

Uwagi:
1)[ (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2)]x 100%
2)[ (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2)]x 100%

117,36

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców
usług w roku obowiązywania nowych taryf
Lp.

Wyszczególnienie

Grupa I

Ogółem zł

0

1

3

4

1.

1.1

Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania,
w tym:
a)koszty bezpośrednie:
- wynagrodzenie z narzutami
- materiały
- energia
- zakup hurtowy wody
- opłata za korzystanie ze środ.
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
-pozostałe koszty
- wydatki inwestycyjne
b) alok. :koszty pośrednie

560943,00

560943,00

453013,00
227609,00
65181,00
85285,00
17745,00
16595,00
3115,00
19378,00
8605,00
9500,00
107930,00

453013,00
227609,00
65181,00
85285,00
17745,00
16595,00
3115,00
19378,00
8605,00
9500,00
107930,00

68232,00
49302,00
6655,00
4634,00
939,00
889,00
182,00
2488,00
2651,00
491,00
0,00

68232,00
49302,00
6655,00
4634,00
939,00
889,00
182,00
2488,00
2651,00
491,00
0,00

826,00
533,00
110,00
81,00
16,00
16,00
3,00
44,00
14,00
9,00
0,00

826,00
533,00
110,00
81,00
16,00
16,00
3,00
44,00
14,00
9,00
0,00

Opłata abonamentowa-woda

1/ stawka opłaty abonamentowej dla
odbiorców posiadających
urządzenia pomiarowe (wodomierz
główny)
w zł/ za odbiorcę za okres
rozliczeniowy,
koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a)koszty bezpośrednie:
- wynagrodzenie z narzutami
- materiały
- energia
- zakup hurtowy wody
- opłata za korzystanie ze środ.
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
-pozostałe koszty
- wydatki inwestycyjne
b) alok. :koszty pośrednie

2/ -stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorców rozliczanych na
podstawie norm zuŜycia( ryczałt)w
zł/ za odbiorcę za okres
rozliczeniowy,
a)koszty bezpośrednie:
- wynagrodzenie z narzutami
- materiały
- energia
- zakup hurtowy wody
- opłata za korzystanie ze środ.
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
-pozostałe koszty
- wydatki inwestycyjne
b) alok. :koszty pośrednie

3/-stawka opłaty abonamentowej dla

odbiorców korzystających z
dodatkowego wodomierza dla wody
bezpowrotnie zuŜytej
w zł/ za odbiorcę za okres rozliczeniowy.
a)koszty bezpośrednie:
- wynagrodzenie z narzutami
- materiały
-pozostałe koszty
b) alok. :koszty pośrednie

3099,00
2775,00
53,00
270,00
0,00

3099,00
2775,00
53,00
270,00
0,00

633100,00

633100,00

608515,00

608515,00

572555,00
72605,00
4240,00
34060,00
419400,00

572555,00
72605,00
4240,00
34060,00
419400,00

861,00
14951,00
861,00
21017,00

861,00
14951,00
861,00
21017,00

35960,00

35960,00

20641,00

20641,00

20641,00
11095,00
760,00
3940,00
323,00
1959,00
229,00
2335,00
0,00

20641,00
11095,00
760,00
3940,00
323,00
1959,00
229,00
2335,00
0,00

629156,00

629156,00

razem wartość niezbędnych przychodów

2.

Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania
w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- wynagrodzenie z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za odprowadzone ścieki
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
-wody napływowe
b)alok. :koszty pośrednie
- alokowane koszty ogólne

2.1 Opłata abonamentowa-ścieki
2) koszty eksploatacji i utrzymania, w
tym:
a)koszty bezpośrednie:
- wynagrodzenie z narzutami
- materiały
- energia
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
-pozostałe koszty
- wody napływowe
b) alok. :koszty pośrednie
- alokowane koszty ogólne
3) wartość niezbędnych przychodów

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Współczynnik
alokacji

Lp.

0
1.

1
A

2.

B

3.

C

4.

D

Jed.
mia
ry
Wyszczególnienie
2
SprzedaŜ roczna wody
Przewidywane roczne opłaty
za korzystanie ze środowiska
usługi za korzystanie ze
środowiska
Ilość roczna dostarczanych
ścieków
Przewidywane roczne opłaty–
usługi odprowadzania
ścieków

Ogółem
Grupa I
4
203 000

3
m3
%
zł
%
m3
%
zł
%

5
203 000

17500,00

17 500,00

90 000

90 000

419400,00

419400,00

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji
prostej

Grupa 1

Ogółem

633100,00

633100,00

560943,00

560943,00

72157,00

72157,00

Lp.
0
1.

Wyszczególnienie
1
Zaopatrzenie w wodę
1)wartość niezbędnych przychodów w
zł/rok w tym :
a)wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych za ilość dostarczonej
wody
b)wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych stawką opłaty
abonamentowej
2) zuŜycie wody w m3/rok
3) liczba odbiorców posiadających
urządzenia pomiarowe
( wodomierz główny)
4) liczba odbiorców rozliczanych na
podstawie norm zuŜycia/ ryczał
5) liczba odbiorców korzystających z
dodatkowego wodomierza dla wody
bezpowrotnie zuŜytej

2

203000
1770

1770

203000

31

31

261

261

4) cena 1 m³ wody w zł. / m³
5) stawka opłaty abonamentowej
na odbiorcę w zł. /za okres
rozliczeniowy:
- odbiorców posiadających
urządzenia pomiarowe / wodomierz
główny/
- odbiorców rozliczanych na
podstawie norm zuŜycia/ ryczał
- odbiorców korzystających z
dodatkowego wodomierza dla wody
bezpowrotnie zuŜytej
2. Odprowadzanie ścieków
1) wartość niezbędnych przychodów
w zł/rok
w tym :
a) wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych za ilość dostarczonych
ścieków,
b) wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych stawką opłaty
abonamentowej
2) ilość odprowadzonych ścieków w
m3/rok
3) cena usługi odprowadzania
ścieków w zł/m3
4) Ilość odbiorców ścieków
5) stawka opłaty abonamentowej
na odbiorcę w zł. /m-c

2,76

2,76

3,21

3,21

2,22

2,22

0,99

0,99

629156,00

629156,00

608515,00

608515,00

20641,00

20641,00

90000

90000

6,76

6,76

871

871

1,97

1,97

Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem
wielkości zuŜycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf
w złotych ¹)
Wyszczególnienie
Lp
1. Zaopatrzenie w wodę
1) zuŜycie wody w m3/rok
2) cena za m3 wody w zł/m3
3) stawka opłaty abonamentowej w zł/ za
odbiorcę za okres rozliczeniowy
a)- dla odbiorców posiadających
urządzenia pomiarowe
( wodomierz główny)
- ilość odbiorców
b)–dla odbiorców rozliczanych na
podstawie norm zuŜycia( ryczał)
- ilość odbiorców
c)- odbiorców korzystających z
dodatkowego wodomierza dla wody
bezpowrotnie zuŜytej
- ilość odbiorców
4) przychody wg. naleŜności za ilość
dostarczonej wody (cena ) w zł. za rok
5) przychody wg. naleŜności za stawki
opłat abonamentowych
6) wartość przychodów w zł/rok
2.
Odprowadzanie ścieków
1) ilość ścieków odprowadzonych
rocznie w m3/rok
2) cena usługi odprowadzenia ścieków w
zł/m3
3)Liczba odbiorców
4) stawka opłaty abonamentowej w zł/ za
odbiorcę za okres rozliczeniowy
5) przychody wg. naleŜności za ilość
odprowadzonych ścieków
( cena ) w zł/rok
6) przychody wg. naleŜności za stawki
opłat abonamentowych

Grupa 1

Ogółem

203 000
2,76

203 000
2,76

3,21

3,21

1770
2,22

1770
2,22

31
0,99

31
0,99

261
560280,00

261
560280,00

72107,00

72107,00

632387,00

632387,00

90 000,00

90 000,00

6,76

6,76

871

871

1,97

1,97

608400,00

608400,00

20590,00

20590,00

628990,00

628990,00

7) wartość przychodów w zł/rok

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

Lp.

Wyszczególnienie
Grupa 1

0
1.

2.

1
Zaopatrzenie w wodę
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania
nowych taryf
2) w roku obrachunkowym
poprzedzającym wprowadzenie
nowych taryf
Wzrost przychodów ¹)
Odprowadzanie ścieków
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania
nowych taryf
2) w roku obrachunkowym
poprzedzającym wprowadzenie
nowych taryf
Wzrost przychodów ²)

Ogółem
2

3

632387,00

632387,00

592635,00
106,04

592635,00
106,70

628990,00

628990,00

464722,00

464722,00

135,34

135,34

Uwagi :
¹) [ ( wartość z wiersza 1.1 ) : ( wartość z wiersz 1.2 ) ] x 100%
²) [ ( wartość z wiersza 2.1 ) : ( wartość z wiersza 2.2) ] x 100 %

