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Informacje ogólne
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Brzeżno na okres 12
miesięcy od dnia 2 kwietnia 2015 r do dnia 01 kwietnia 2016 r. Taryfy określają także
warunki ich stosowania.
Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7.06.2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jt. Dz.U. z 2015 r.,
poz.139) zwanej dalej “ustawą” oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z
dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz. U. Nr 127, poz. 886 z 2006r.), zwanego dalej rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i
zdrojów ulicznych, do zastępczych punktów poboru wody, wodę zużytą do zasilania
publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów
zielonych.
1. Rodzaj prowadzonej działalności
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie,
uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.
2.Rodzaj i struktura taryfy
Przedsiębiorstwo przedkłada taryfę niejednolitą wieloczłonową dla zbiorowego zaopatrzenia
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wyodrębnionej grupy odbiorców usług
obowiązuje taryfa składająca się z:
a) ceny za 1m3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu
wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody,
b) stawki opłaty abonamentowej dla:


odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego (dla
dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków),



odbiorcy rozliczanego wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość bezpowrotnie
zużytej wody (dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub odprowadzania
ścieków)
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odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku
wielolokalowym, gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem
budynku (dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków),



odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
(dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków).

W sytuacji, gdy odbiorca posiada zainstalowany więcej niż 1 wodomierz opłaty sumuje się.
Przy rozliczeniach za odbiór ścieków dla zasadniczej grupy odbiorców usług obowiązuje
taryfa, składająca się z:
a) ceny usługi odprowadzania ścieków za 1m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach
dokonywanych na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego, jak również zgodnie z ilością
pobranej wody,
b) stawki opłaty abonamentowej dla:


odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego (dla
odprowadzania ścieków),



odbiorcy rozliczanego wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość bezpowrotnie
zużytej wody (dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub odprowadzania
ścieków)



odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku
wielolokalowym, gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem
budynku (dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków),



odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
(dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków).

Ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest zgodnie z umową o odprowadzanie ścieków.
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych oraz
zróżnicowanie koszów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków wyłoniono jedną
taryfową grupę odbiorców wody i dostawców ścieków. Obejmuje ona zarówno gospodarstwa
domowe, jak i odbiorców (dostawców) przemysłowych i pozostałych.
Na podstawie stawek zmiennych (cen) rozliczana jest także odrębnie gmina za ilość wody
pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zastępczych punktów poboru wody, do
zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i
publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą
szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.
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4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Tabela 1.Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.
L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców
Gospodarstwa
domowe

1

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

Cena za 1 m3 dostarczonej
wody

3,37

3,64

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wg
wodomierza głównego -dla
dostarczania wody

7,56

8,16

zł/odbiorcę/ miesiąc

stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wg
wodomierza dodatkowego,
mierzącego ilość bezpowrotnie
zużytej wody (dla dostarczania
wody i odprowadzania ścieków
lub dla odprowadzania
ścieków)

1,42

1,53

zł/odbiorcę / miesiąc

stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wg
wodomierza przy punkcie
czerpalnym wody w budynku
wielolokalowym (gdy
wodomierz główny rozliczany
jest z zarządcą lub
właścicielem budynku- dla
dostarczania wody lub dla
dostarczania wody i
odprowadzania ścieków)

3,96

4,28

zł/odbiorcę / miesiąc

stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wg
przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia
wody - dla dostarczania wody

6,14

6,63

zł/odbiorcę / miesiąc

W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w pkt. 1 Taryfy obowiązują ceny
wyrażone w złotych za m3 w wysokości ustalonej, jak dla grupy zasadniczej.
Tabela 2.Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.
L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców
Pozostali Odbiorcy
Usług

1

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

Cena za 1 m3 dostarczonej
wody

3,83

4,14

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wg
wodomierza głównego -dla
dostarczania wody

8,10

8,75

zł/odbiorcę/ miesiąc
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L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

6,68

7,21

zł/odbiorcę / miesiąc

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

Cena za 1 m3 odebranych
ścieków

9,50

10,26

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wg
wodomierza głównego lub urz.
pomiarowego-dla
odprowadzania ścieków

1,93

2,08

zł/odbiorcę / miesiąc

stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wg
przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia
wody - dla odprowadzania
ścieków

1,93

2,08

zł/odbiorcę / miesiąc

stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wg
przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia
wody - dla dostarczania wody

Tabela 3.Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki.
L.p.

1

Taryfowa grupa
odbiorców
Gospodarstwa
domowe

Wyszczególnienie

Tabela 4.Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki.
L.p.

1

Taryfowa grupa
odbiorców
Pozostali odbiorcy

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

Cena za 1 m3
odebranych ścieków

9,73

10,51

zł/m3

stawka opłaty
abonamentowej dla
odbiorcy
rozliczanego wg
wodomierza
głównego lub urz.
pomiarowego-dla
odprowadzania
ścieków

1,99

2,15

zł/odbiorcę / miesiąc

stawka opłaty
abonamentowej dla
odbiorcy
rozliczanego wg
przepisów
dotyczących
przeciętnych norm
zużycia wody - dla
odprowadzania
ścieków

1,99

2,15

zł/odbiorcę / miesiąc
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5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i
urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i
rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy.
Dla odbiorców wody rozlicznych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, ilość wody
dostarczonej do nieruchomości ustała się na podstawie jego wskazań.
Dla odbiorców wody których nieruchomości są nieopomiarowane, ilość wody dostarczonej do
nieruchomości ustala się w oparciu o normy zużycia wody.
Dla dostawców ścieków nie posiadających urządzeń pomiarowych ilość ścieków ustala się
jako równą ilości pobranej wody. W przypadkach szczególnych dopuszcza się uwzględnienie
w ilości ścieków, korekty dla wody bezpowrotnie traconej.
Szczegółowe zasady obsługi odbiorców zawiera regulamin dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeżno.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające
z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie
same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody
uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m3
.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i
wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowohandlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a
kolejno dla wszystkich odbiorców usług przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne
instaluje wodomierze główne na zainstalowanych przez nich podejściach.
6.2.Standardy jakościowe 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 które
zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy
Brzeżno.
Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami
krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i pochodzi
w znacznej części ze studni jurajskich. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania.
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Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia
Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z zezwoleniem wydanym
Decyzją Zarządu Gminy Brzeżno Nr GK/8040/32/2002 z dnia 09.09.2002r. Zakres
świadczonych usług przez przedsiębiorstwo określony w nim obejmuje:





pobór i uzdatnianie wody,
rozprowadzanie wody,
odprowadzanie ścieków,
oczyszczanie ścieków.

Na terenie gminy Brzeżno przedsiębiorstwo prowadzi działalność w dużym stopniu na
obszarach nisko zurbanizowanych.
2. Standardy jakości usług. Wpływ taryfy na poprawę standardów oraz poprawa jakości
usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji.
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które
zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy
Brzeżno. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami
krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i pochodzi
w znacznej części ze studni jurajskich. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania.
W taryfie uwzględniono zwiększenie kosztów na badania jakości wody w certyfikowanych
laboratoriach (wynik nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...), co spowoduje
poprawę standardów świadczonej usługi poprzez lepszy monitoring jakości.
3. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.
Kalkulacja opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 roku w
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków- oparto na wartości
niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest niezbędne do
pokrycia wszystkich kosztów bieżącej eksploatacji, utrzymania jak i niezbędnych remontów
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutują wysokie koszty remontów
eksploatowanych urządzeń. Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie
przychodów na poziomie umożliwiającym realizacje planowanych i koniecznych nakładów
na odtworzenie stanu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych co w efekcie wpłynie na
poprawę jakości świadczonych usług.
Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczenie usług wodociagowokanalizacyjnych oparta jest na:


zestawienie założeń makro- i mikroekonomicznych,
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prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich
świadczenia,
prognozie zmiany kosztów wynikającej z eksploatacji nowych urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych,
Wynagrodzenia:

Przy kalkulacji kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników w roku
obowiązywania nowych taryf został wykorzystany wzrost o 1,14 %.
Energia elektryczna
Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowany
został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię. Uwzględniono również
zapowiadany wzrost energii o 2 %.
Materiały i paliwa
Zakup materiałów i paliw, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym
na materiały chemiczne niezbędne do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. W roku
obowiązywania nowych taryf wzrost ten wynosi 1,12 %.
Należności nieregularne
Należności nieregularne są to odpisy aktualizacyjne (rezerwy) tworzone na przeterminowane
należności powyżej 180 do 360dni. We wniosku taryfowym ujęto w niezbędnych
przychodach faktyczną wartość należności objętych rezerwą powiększoną o 2 % w związku z
planowanym wzrostem należności.
Remonty i naprawy
Ze względu na szybką dekapitalizację urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych oraz rosnące
normy jakościowe wody oraz ścieków, urządzenia te wymagają coraz większych nakładów na
odtwarzanie. Dlatego wydatki na remonty i naprawy stanowią poważną pozycję w kosztach
naszego przedsiębiorstwa.
Usługi Obce
Usługi obce są księgowane bezpośrednio z dokumentów zewnętrznych (f-ry VAT) lub
pośrednio z rozliczenia usług obcych dotyczących działu transportu. Wzrost kosztów usług
obcych na wodzie podyktowany jest koniecznością przeprowadzania zwiększonej liczby
wewnętrznych kontroli badania jakości wody w ramach przepisów wykonawczych
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przy ustalaniu taryf na rok 2015/2016 podstawę ich ustalania stanowiły ( zgodnie z
wymogami rozporządzenia ) dane ewidencji księgowej.
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Zaproponowane na rok 2015/2016 taryfy pozwolą spółce z o.o. „Wodociągi
Zachodniopomorskie” zapewnienie zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły, wymaganej ilości i
jakości.
Nasze przedsiębiorstwo nie dokonuje zakupu wody z obcych urządzeń oraz nie odprowadza
ścieków do obcych urządzeń, które nie są w posiadaniu przedsiębiorstwa.
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