
UCHWAŁANR xII/74l11
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

Z DNIA 10.11.201lR

w §prawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. I59I ze zm.), oraz alt. 24 ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzenil w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. zż006 r, Nr 123, poz.858zpóźn. zm,) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Zat:wierdza się taryfy dla zbiorowego zaopaffzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków stanowi ące załącznik nr .| wraz z lzasadnieniem stanowiącym zał ącznik nr 2

§2
Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez ZaWad Usług Komunalnych
w Koniecpolu na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

§3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koniecpolu

§4
Przedsiębiorstwo wod-kan, ogłasza tałyĘ na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Koniecpol
w terminie do 7 dni od dnia podjęcia Uchwały.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy w Koniecpolu.

Zńącznik:
uzasadnienie



Uzasadnienie taryfy dla zbiorowego zaopattzeniaw wodę
i zb iorowe go o dprow adzania ś ci eków Z akładu U s ług

Komunalnych w Koniecpolu

na okres od 01.01.2 012 r. do 31. I2.20t2 r.

' Koniecpol, pa:ź:dziemik2}72 r.



1, Podstawa prawna opracowania taryfy.

podstawą prawną opracowania taryfy dlazbiorowego zaopattzeniaw wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w Zakładzię Usług Komunalnych w Koniecpolu jest:

a) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowyn odprowadzaniu ścieków
z dnia 7 czerwca 2001 r. (Ustawa) , (Dz.tJ.Nr 123 poz. 858z2006t.)

b) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czetwca 2006r. w sprawie określenia
taryf, wzoru wniosku o zatwierd zenie taryf oraz wuunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatzeńe w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (rozporządzenie taryfowe).
(Dz. U. Nr 127 poz.886 z2006 r.)

2, CharakterystykaZaktaduUsług Komunalnych w Koniecpotu

zakład u słtlg komunalnych w koniecpolu (zIJk) został powołany uchwałą Rady
Miejskiej Nr 96iXVIIl92 z dnia 23,01.1992r.

ZUK prowadzi w ramach działalności podstawowej
a) rozprowadzanie wody (PKD 41.00)

b) odprowadzanie i oczyszczańe ścieków (PKD 90.01)
c) wywóz nieczystości stałych i pĘnnych (PKD 90.00.21)

Rynek odbiorców usług wodociągowych charakteryzuje się nieznacznym przyrostem ich
liczby, przy ńwnoczesnym wzroście ilości dostarczanej wody (w 20i0 r. w stosuŃu do 2009
roku wzrost o 3,50%)

Rynek dostawców usług kanalizacyjnych charakteryzuje się również przyrostem ich liczby,
przy równoczesnym wzroście ilości dostarczanych ścieków (w 2010 r. w stosunku d,o 2009
r, Wzrost o 12,70 %) głównie z powodu przyłączania się do sieci nowych dostawców
ścieków na terenie miasta Koniecpola.



3. Standardy jakościowe, wpływ ustalonej taryfy na ich poprawę.

W zakresie jakości świadczonych usług ZUK realizuje zadania okeślone :
a) w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiąującym na terenie

Gminy Koniecpol,

b) w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyj nych otaz
przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania
dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
w tym wymagań bakteriologicznych, flzykochemicznych i organoleptyc znych oraz
jakości ścieków wprowadzanych do uaądzeń kanalizacyjnych pvez dostawców.

Bieżące analizy jakości wody zlecane są SGS EKO PROJEKT Sp, z o.o. w Pszczynie.
zuk zobowięany jest do zachowania ciągłości dostaw wody oraz ciągłości
odprowadzania ścieków, a co za tw idzie do stałej gotowości do świadczenia usług,
znajdlje to odzwierciedlenie w postaci konkretnie ponoszonych kosztów
bieżącego ltrzymania ciry)ości dostaw wody i odbioru ścieków.

4. Zakresinformacyjnyuzasadnienia.

zgodnie z rozporządzeniem taryfowym zakład, dołączył do wniosku o zatwierdzalie taryĘ
szereg tabel określonych w załączniku do wspomnianego rozporzEJzenia. stosowne tabele
zostały dostosowane do specyfiki ewidencji księgowej oraz zsyntetyzowane dla ułatwienia
analizy.

5, Ustalenia poziomu niezbędnych przychodów.

zgodnle z § 6 rczporządzenia taryfowego niezbędne przychody zuk wynikaj ąc e z cen i
stawek opłat planowanych na rok obowiązujących taryĘ a więc
od 01.01.2012do 31.12.2012 r, powinrry uwzględniaó :

a) koszty eksploatacji i utrzymania,

b) opłaĘ zakorzystanie ze środowiska,

c) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji.
d) spłaty odsetek od zaciąniętych kredltów i pożyczek.
e) rezerwy na należności nieregulam'e,

f) marżę zysku.



Koszty eksploatacji i utrzymania stanowią podstawę do planowania taryf w nowym roku ich

obowiązywania. Zgodnie z § 8 rozporządzetia, na podstawie projektu uchwały

budZetowej przyjętego przez Radę Ministrów, do kalkulacji - taryfowych przyjęto następujące

wartości dwu głównych wskźników makoekonomicznych :

a) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 r. w wysokości 10ż,8 %o

b) wskńnik przyrostu śIedniorocznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w

2012 r. w wysokości I0ż,9oń

W zakresie opłat za korzystanie ze środowiska przyjęto w pierwszej kolejności plan

ilościowy i jakościowy w zakresie zaopatrzenia w wodę w roku obowiązywania nowych

taryf, a następnie wyliczono wielkość opłat,

ZUK nie korzysta obęcnie z kredytów i pożyczek bankowych w związku z czym nie

występuje także potrzeba wygospodarowania przychodów na pokrycie takich wydatków

w 201,2r.

Wzrost kosztów wynaglodzeń w zakresie zaopatrzenia w wodę zvłtęany jest z

koniecznością zatludnienia dodatkowych pracowników w zwięku z planowaną

rozbudową sieci wodociągowej w Koniecpolu Starym, Luborczy, Zagaciu,

Aleksandrowie i Michałowie. Obecnie obiekty te są w trakcie realizacji.

Wzrost kosztów materiałów związany jest z koniecznością wymiany wodomierzy i

remontami ujęó wody w Koniecpolu.

Spadek kosztów wynagrodzeń w zakresie odprowadzenia ścieków zwięany jest z

planowaną redukcją zatrudnienia na oczyszczalni ścieków.

6. Rodzaje cen istawek opłat.

Na podstawie kryterium określonym w rozdz. 2 Rozporządzenia przyjęto, zę ZUK stosowaó

będzie taryfę dwuczłonową w zakresie zbiorowego zaopaftzenja w wodę obejmuj ącą
- cęnę za 1 m3 dostarczanej wody

- opłatę abonamentową

w zakesie zbiorowego odprowadzania ścieków taryfę jednoczłonową obejmującą

cenę za 1 m3 odprowadzanych ścieków w dwóch grupach taryfowych

- Grupa l-Gospodarstwa domowe i pozostali dostawcy z terenu miasta Koniecpol

- Przesył ścieków do KZPP
Postanowiono zlikwidować jedną grupę taryfowąw zwiryku z planowanym w 2012r

podłączeniem odbiorców dzielnicy Chrząstów do miejskiej oczyszczali ścieków.



opłata abonamentowa

Opłata ta wynika z faktu, że na ZUK ciĘy obowiązek w zakresie obsługi handlowej

odbiorców, konieczności systematycznego odczytywania wodomierzy, rejestracji zużycia

wody, prowadz enia rozliczeh oraz wystawiania faktur za dostarczoną wodę a także

czynnościach zwięanych z kontrolą układów pomiarowych, dotrzymaniem warunków

umów i prawidłowości tozliczeń. Powyższe obowiązki po części generuj ą kosźy stałe,

które są ponoszone niezależmie od tego czy poszczególni klienci dokonuj ą poboru wody czy

też nie. Takie rozvńęanie sprawiedliwie dzieli koszty na odbiorców stałych i sezonowych.

Oplata abonamentowa pobierana jest zakńdy rozpoczęty miesiąc umowny.

7, Metoda kalkulacji cen a stawek opłat.

Kalkulacja cen i stawek opłat dokonana została w następującej kolejności

- wyodrębniono koszĘ stawki opłaty abonamentowej dla poszczególnych odbiorców

- kalkulacja ceny wodyjako wynik podziału planowanych ko sztólr zaopatzenia w wodę
przez planowaną sprzedż wody,

- kalkulacja ceny ściekówjako wynik podziału planowanych kosżów odprowadzania i
oczyszczańa ścleków przez planowaną ilość odbioru ścieków.

8. Skutki wprowadzenia nowych taryf.

8.1. Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne.

Analizując skutki wprowadzenia nowej taryfy należy rozpatrywaó je z dwóch punktów

widzenia :

A. Zakładu

B, Odbiorców usług

Stosując obowią7ującą taryfę należy mieć na uwadze rentowność Zakładu, a w konsekwencji

prawidłową jakość wykonywanych przez niego usług.

Odbiorcy ze swej strony są w naturalny sposób zainteresowani dwoma aspektami

otrzymywanych usług, ich jakością niezawodnością oraz ceną,

Istotne jest jednak, aby odbiorcy usług byli świadomi, że zarówno jakość, jak i cena usług

w średniej i długiej perspektywie zależąod ttzyskania ptzez ZakJad niezbędnych przychodów

W zwiękll z powyższym jest niezbędne wprowadzenie nowej taryfy, która powinna staó się

etapem wieloletniego planu dzińania rozwoju Zakłńu.

KlERowNlK
Zakłactu 0sług Komunalnych

w Koniecpolu-e6 5

mgr inż, Hiarońm Gmjcar



Zńącn:i.kdoUchwĄ Rady
, Miejskiej

w Koniecpolu nr XIV74lt1

z dnia 10.11.2011

Z AKŁ AD USŁUG KOMUNALNYCH
w Koniecpolu

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCtBrOW

obowiązująca na terenie Miasta i Gminy Koniecpol
na okres od dnia 01.01 .2012 r. do dnia 3I.I2.20l2 r.

Koniecpol, październik 20 | l r



Informacje ogólne.

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe

zaopatrzenie W Wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich

stosowania obowiązujące na terenie Gminy Koniecpol na okres 12 miesięcy tj. od

dnia 01.01.2012r. do dnia 31 ,12.2012 r,

Podstawa prawna opracowania taM:
_ ustawa 2 dnia 7.06.2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 poz, 858 z 2006r.). zwana dalej

Ustawą

- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie

określania taryf wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

(Dz. U. Nr 127 poz.886 z 2006r.). zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stbwki dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy

wody i odbioru ścieków świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w

Koniecpolu (zwany dalej ZUK), z wyłączeniem odbiorców i dostawców huńov,rych,

wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją

deszczową oraz usług świadczonych plzy uzyciu wozów asenizacyjnych

dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych.

Zgodnie z art. 22 Ustawy, taryfa obejmuje cenę za wodę pobraną ze zdrolów

ulicznych i na cele przeciwpożarowe ofaz do zraszania publicznych ulic i terenów

zielonych.

1. Rodzaj prowadzonej działalności,

Na terenie Gminy Koniecpol - ZUK. prowadzi działalność w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr 96/XVll/92 z dnia

23.01.1992 r. o utworzeniu ZUK w Koniecpolu

2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie

Gminy Koniecpol zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej

Nr XXX|ll/232106 z dnia30.03,2006 r,



Przedmiotem działania ZUK. jest:

1. w zakresie zbiorowego zaopalrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie

i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych

odbiorcom, z którymi zawańo umowę

2, w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków; odprowadzanie

i oczyszczanie ścieków dostarczonych przez dostawców za pomocą

użądzeń kanalizacyjnych, z którymi zawańo umowy.

2. Taryfowe grupy odbiorców usług

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociąowych i

kanalizacyjnych utworzono jedną grupę taryfową odbiorców usług dla zaopatrzenia w

wodę oraz dwie grupy taryfowe odbiorców usług dla odprowadzenia ścieków.

Pierwsza grupa taryfowa to dostawcy ścieków bytowo-gospod arczych z

terenu miasta Koniecpol. (Grupa taryfowa 1- ścieki bytowo-gospodarcze.)

Druga grupa taryfowa dotyczy przesyłu ścieków przemysłowych z terenu

Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych na Zakładową oczyszczalnię

ścieków(Grupa taryfowa 2- przesył ścieków).

Na podstawie ceny taryfowej rozliczana jest także Miasto i Gmina za ilość wody

pobranej na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych

terenów, zielonych, zgodnie z zawańymi z tym celu umowami precyzującymi

szczegółowe zasady pomiaru ilości i nasady rozliczeń.

3. Rodzaje iwysokość cen istawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług. o których mowa w pkt. 3 taryfy,

obowiązują jednakowe ceny i zróżnicowane stawki opłat.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa

dwuczłonowa obejmująca:

a. cenę wyrażoną w żotych za m3 dostarczonej wody.

b. stawkę opłaty abonamentowej naliczanej comiesięcznie każdemu

odbiorcy niezaleźnie od ilości pobranej wody, takze w przypadku

całkowitego braku poboru wody. Stawka opłaty abonamentowej



wyrażana jest w złotych za wodomierz główny na miesiąc rozliczana w
systemie dwumiesięcznym.

w rozliczeniach z Miastem i Gminą za wodę pobraną na cele określone w pkt. 3
taryfy obowiązuje cena wyrazona w złotych za m3 w wysokości jak dla wszystkich
odbiorców usług.

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa
wieloczłonowa z uwagi na zróżnicowany zakres świadczonych usług dla dostawców
ścieków.

4.1. Wysokość cen i stawek opł^t za dostarczaną wodę.

Tabela l

4.2 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Tabela 2

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie cena / staWka Jednostka miary

nefto zVAT
0 1 2 D 4 5
1 Sospodarstwa domowe,

odbjorcy przemysłowi i

zena za 1 m3

dostarczanei

3,20 3,46 złlm3

2 Gmina za wodę pobraną ze
zdrojóW ulicznych, na cele
przeciwpożarowe oraz do

zraszanja ulic i publicznych

cena za 1 m3

dostarczanel

wody

ó,zv 3,46 złlm"

Gospodarstwa domowe i

pozostali odbiorcy

stawka opłaty

abonamentowe

3,89 4,20 złlodbiorcę/miesiąc

Lp, Taryfowa grupa odbiorcóW Wyszczególnien je cena stawka Jednostka miary

netto z vAT
0 2 3 4
1 Grupa 1-Gospodarstwa

domowe i pozostali dostawcy z
terenu miasta Koniecpol

cena za 1 m3

odebranych ściekóW

4,50 4,86 złlm"

2 Przesył ściekóW do KZPP cena za ,l m3

odebranych

ściekóW

0,83 0,90 zł!m"



Do cen i stawek określonych w kolumnie 3 Tabeli 1,2 doliczasię podatek
od towarów i usług, zgodnie z § 2. pkt. 9 do 12 Rozporządzenia Ministra
lnfrashuktury z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U, z 2006 r. Nr 127, poz.886) w wysokości
określonej odrębnymi przepisami.

5. warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków prowadzone są z odbiorcami usług na podstawie cen
istawek opłaI oraz ilości dostarczanej wody iodprowadzonych ścieków - zgodnie z
przepisami Ustawy i Rozporządzenia wymienionymi w pkt. 1Taryty.

o ile umowa nie stanowi inaczej, łączna opłata za zbiorowe zaopa|rzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc,
w którym obowiązywała umowa, czyli byĘ świadczone usługi.

Odbiorca usług dokonuje zapłaIy za dostarczoną wodę na warunkach
i w terminach określonych w umowie.

Opłata abonamentowa podlega wpłacie takze w przypadku braku
poboru wody lub odprowadzania ścieków od dostawców pobierających wodę
z własnych zródeł,

opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na
wyposazenie w przyrządy pomiarowe.

llość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie
wskazań wodomierza głównego a w przypadku jego braku - w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra
lnfrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r, (Dz,lJ. Nr 8 poz. 70), zgodnie z ań. 27 ust. l i

3 Ustawy.

llość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody
(ań. 27 ust. 5 Ustawy).

llość ścieków w budynkach wyposazonych w urządzenia pomiarowe ustala
się w oparciu o ich wskazania (ań.27 ust. 4 Ustawy).

llość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy



zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy określający ilość bezpowrotnie
zużytej wody. ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i

dodatkowego (ań. 27 ust.6 Ustawy).

w przypadku niesprawności wodomierza głównego, jezeli umowa nie stanowi
inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie śred n iomiesięcznego
zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza, gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór
w tym okresie - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby
miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o
ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażon ym w urządzenie pomiarowe.

częstotliwość odczytów wodomierzy głównych i podliczników ustala się raz na
2 miesiące.

Rok obrachunkowy usług dostarczania wody i odprow adzania ścieków t*a od
1 stycznia do 31 grudnia - zun. na pisemny wniosek odbiorcy usług dokonuje
sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku
potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty takiego sprawdzenia.

Należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki ustala się jako
iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadającej im ilości świadczonych
usług.

Za świadczone usługi Zakład wystawia faktury.

odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na
warunkach i w terminach określonych na otrzymanej fakturze.
Jeżeli odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym fakcie, faktury
i inne dokumenty wysłane przez Zakład uznaje się za doręczone odb.iorcy,

Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastlzeżeń do wysokości faktury nie
wstrzymuje jej zapłaty.

w przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przysĄch należności, lub na
żądanie odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia żożenia pisemnego
wniosku w tej sprawie.

odbiorca, który nie dokona zapłaty faktury za wykonane usługi w
wyznaczonym terminie otzyma upomnienie. kosźy upomnień, przesyłki poleconej z
potwierdzeniem odbioru ponosi odbiorca.

zgodnie z ań. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeśli odbiorca usług nie uiści opłat za



pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w

sprawie uregulowania zalegĘ opłaty, Zakład moze odciąć dostawę wody i zamknąć

puyłącze kanalizacyjne.

O zamiaęe odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza

kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępnienia zastępczych punktów

poboru wody Zakład zawiadomi:

- odbiorcę usług,

- powiatowego inspektora sanitarnego.

- Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia
przy łącza kanalizacyj nego.

Odbiorca, a w przypadku jego śmierci następca prawny zobowiązany jest do

niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zakładu w ciągu 14 dni o wszelkich

zmianach skutkujących zmianą odbiorcy usług dostarczania wody i odprowadzania

ścieków, pod rygorem wstrzymania świadczenia usług.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

realizowane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady

technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatzenia w wodę

budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków uzyteczności publicznej

przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda

podawana jest takim samym sposobem dla wszystkich odbiorców usług.

W zakresie dostawy wody Zakład ponosi jednakowe kosźy stałe obsługi

swoich klientów, powiększone o różny kosź utrzymania wodomierza głównego w

zalezności od jego średnicy, co uzasadnia zróżnicowaną stawkę opłaty

abonamentowej,

Koszty te Zakład ponosi niezaleznie od tego czy poszczególny odbiorca w



danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę. czy tez nie. a ponoszenie ich

wymusza proces produkcji wody i gotowości do jej dostarczania.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest od wszystkich dostawców

w oparciu o takie same zasady techniczne.

Równieź parametry odbieranych ścieków z budynków jednorodzinnych

l wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz z budynków drobnej

wytwórczości i handlu wykazują podobne parametry zanieczyszczeń z uwagi na

podłączenie do sieci kanalizacyjnej tylko sanitariatów.

Wprowadzona taryfa gwarantuje w roku jej obowiązywania realizację wyniku

na poziomie umozliwiającym pozyskanie środków na realizację planowanych i

koniecznych w 2012 roku remontów sieci i armatury wodociągowej.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców uslug.

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu

standardów jakościowych obsługi odbiorców usług, które wynikają z obowiąujących

pzepisów prawnych i które zostały określone w:

1, Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Koniecpol zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXlll/232l06 z dnia

30.03.2006 r.

2. W Uchwale Rady Miejskiej Nr 96/XVll/92 z dnia 23,01 .1992 r. o powołaniu ZUK

3. Umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz

pzepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania

dotyczące jakości wody pzeznaczonĄ do spożycia przez ludzi, a tym wymagań

bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Działania zwiąane ze spełnieniem wymagań jakościowych mają swoje

pokrycie w Taryfie.

W większości są to kosźy eksploatacji i utrzymania, a także remontów sieci

i armatury sieciowej. Bieżące analizy jakości wody prowadzone są na zlecenie Zakładu

przez SGS EKO PROJEKT Sp. z o.o..

Bieżące analizy zawarlości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są na

zlecenie przez SGS EKO PROJEKT Sp. z o.o...



Tabela A. PoróWnanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia Wniosku z cenami i stawkami
opłat nowej taryfy d otyczącej zaopatrzenia W Wodę

Lp.

Wyszczególnienie
Taryfa

oboWiązująca Taryfa nowa
zmiana o/o

413
taryfowa
grupa

odbiorców
usłuq

rodzai cen i stawek opłat
Wielkość cen i stawek opłat

0 2 3 4 5
,| Grupa 1 - cena Wody (złlm')

- Stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę W
zllm-c)

1) odbiorca rozliczany Wg Wodomierza
głóWnego lub urządzenia pomiarowego

i) dla dostarczania Wody
ii) dla dostarczania Wody i odprowadzania
ściekóW

2) odbiorca toz|iczany Wg Wodomierza
dodatkowego, mierzącego ilośc Wody
bezpowrotnie zuźytej

i) dla dostarczania Wody
ii) dla dostarczania Wody iodprowadzania
ściekóW

3) odbiorca roz|iczany Wg Wodomierza pży
punkcie czerpalnym Wody W budynku
Wielolokalowym

i) dla dostarczania Wody
ii) dla dostarczania Wody iodprowadzania
ściekóW

4) odbiorca rozliczany Wg przepisóW
dotyczących przeciętnych norm zużycia Wody
, i) dla dostarczania Wody

ii) dla dostarczania Wody i odprowadzania
ściekóW

- cena wskażnikowa 1)

3,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

,2o

0,00

3

3,89

3,89

0,00

0,00

3,89

3,89

3,70

0,00

107 ,O2o/o

,l00,00%

2 Grupa 2 cena Wody (złlm")

stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę W
|/m-c)

1) odbiorca rozliczany Wg Wodomierza
głóWnego lub urżądzenia pomiarowego

i) dla dostarczania Wody
ii) dla dostarczania Wody iodprowadzania
ściekóW

2) odbjorca rozliczany Wg Wodomierza
dodatkowego, mierzącego ilośc Wody
bezpowrotnie zużytej

i) d|a dostarczania Wody
ii) dla dostarczania Wody iodprowadzania
ściekóW

3) odbiorca rozliczany wg wodomieża pży
punkcie czerpalnym Wody W budynku
Wielolokalowym

i) dla dostarczania wody
ii) dla dostarczania Wody iodprowadzania
ściekóW

4) odbiorca rozliczany Wg przepisóW
dotyczących przeciętnych norm zużycia Wody

i) dla dostarczania Wody

0,00

0,00

0,00

o,oó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ii) dla dostarcżania Wody iodprowadzania
ściekóW

cena Wskaźnikowa 1)

UWaga:
1) cenę wskaźnikową należy wyliczaćjako sumę rocznych naleźności za wodę, wynikających z cen i stawek

opłat W zł, podzieloną pżez roczną Wielkość spżedaży wody w m3.



Tabela B. PoróWnanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej W dniu złożenia Wniosku z Genami i stawkami
opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ściekóW

UWaga;
])Cenę wskaźnikowąnależy Wliazać )ako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, Wynikającą z cen

i stawek opłat W zł, podzieloną przez roczną ilośc odprowadzonych ściekóW.

Lp.

Wyszczególnienie
Taryfa

oboWiązująca
Taryfa nowa

Zmiana o/o

4l3
taryfowa

grupa
odbiorców

usłuq

rodzaj cen i stawek opłat
wielkość cen i stawek opłat

0 1 2 3 4 5
Grupa 1 , cena u§lugl odprowadzanla sclel(ow

- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w
złlm-c)

1) odbiorca rozliczany Wg Wodomierza
głóWnego lub urządzenia pomiarowego

2) odbiorca rozliczany Wg Wodomierza
dodatkowego, mierzącego ilość Wody
bezpowrotnie zużytej
3) odbiorca rozliczany Wg Wodomieża pży
punkcie czerpalnym Wody W budynku
Wielolokalowym
4) odbiorca rozliczany Wg przepisóW
dotyczących przeciętnych norm zuźycia Wody

- cena Wskaźnikowa 1)

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

4,5o

1 00,00%

2 Grupa 2 - cena Usługi odprowadzania ściekóW
- stawka opłaty abonamentowe]' (na odbiorcę W
złlm-c)

1) odbiorca rozliczany Wg Wodomierza
głóWnego lub urządzenia pomiarowego

2) odbiorca rozliczany Wg Wodomierza
dodatkowego, mierzącego ilośc Wody
bezpoWrotnie zużytej
3) odbiorca rozliczany Wg Wodomierza przy
punkcie czerpalnym Wody W budynku
Wielolokalowym
4) odbiorca rozliczany Wg przepisóW
dotyczących przeciętnych norm zużycia Wody

- cena wskaźnikowa 1)

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

,100,00%

3 Grupa 3 - cena UsłUgi odprowadzania ściekóW
- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę W
zllm-c)

1) odbiorca rozliczany Wg Wodomierza
głóWnego lub urządzenia pomiarowego

2) odbiorca rozliczany Wg Wodomierza
dodatkowego, mierzącego ilośc Wody
bezpoWrotnie zużytej
3) odbiorca rozliczany Wg Wodomierza przy
punkcie czerpalnym Wody W budynku
Wielolokalowym
4) odbiorca rozliczany Wg przepisóW
dotyczących pżeciętnych norm zużycia Wody

- cena wskaźnikowa 1)

3,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

000 0,00%



Tabela c. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodóW

UWagi:
1) 

1iwielkość z wiersza 1 .6 kolumna 3) : (Wielkośc z Wiersza 1 ,6 kolumna 2)] x 1oo %.
2) 

11wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (Wielkośc z Wiersza 2,6 kolumna 2)] x 1oo %.

Lp. Wyszczególnienie

przvchodv - wvkonanie Niezbędne przychody
rok obrachunkowy

poprzedzaiący
Wprowadzenie nowych

tarvf w zl

rok obowiązywania
nowych taryf w zł

0 2 3
,| zaopatrzenie w wode

1) koszty eksploatacii i utrzvmania, W tvm: 530 900 627 697
a) amońvzacia lub odpisv umorzeniowe 0 0
b) koszty zakupionei przez siebie WodV 0 0

2) raty kapitałowe ponad Wańość amońVzacii 0 0
3) odsetki 0 0
4) należności niereqularne 0 0
5) marża zysku 0 0
6) Wańośc niezbędnych przychodóW 530 900 627 697

2 odproWadzanie ścieków
) koszty eksploatacii i Utrzvmania, W tvm: 703 185 530 116
a) amońvzacia lub odDisv umorzeniowe 0 0
b) koszty odprowadzania ściekóW do ulządzeń
niebędących W posiadaniu przedSiębiorstwa 1a2 736 183 000

2) raty kapitałowe ponad Wańość amońVzacii 0 0
3) odsetki 0 0
4) należności niereqUlarne 0 0
5) marża zVSku 0 0
6) Wańość niezbędnVch przvchodóW 703 185 530 1,16

J Srednia zmiana Wańości przychodóW

- Zaopatrzenie W Wodę W yo X 11B,23%
4 srednia zmiana Wartości przychodóW

- odprowadzanie ściekóW W % X
2)

75,39%



Tabela D, Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców uslug w roku obowiązywanianowych taryf

Lp. Wyszczególnienie

WspóŁ
czynnik
alokacji

W9
tabeli E

taryfowa gruFi oJ6i6EBwiśii6'-
grupal

zl

grupa 2

zł
0 1 2 3 4 5 6zaopatrzenie w Woda

4

l., ńoszly ęKsploalacJl l utrzymania, W tym:
a) koszty bezpośrednie:

- amortyzacja Iub odpisy umorzeniowe
- Wynagrodzenie z narzutami
- materiały
- energia
_ opłata za kożystanie ze środowiska
_ podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
- koszty zakupionej przez Siebie Wody

b) alok.: koszty pośrednie
_ rozliczenie kosztóW Wydziałowych

i działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne

B

627 69i

23 65.|

85 7oo
23 600

0
15 616
8 210

0

0
,l96 200

0
274 72a

0

0
0
0
0
0
0
0
o
0]

I

0
0

0

0
0
o
o
0
0
0
0
0

0
0

627 697

0
27 4 720
23 651
85 700
23 600

0
15 616
8 210

0

0
196 2002) raty kapitałowe pońao wartose amortvracii 0 0 0 03) odsetki 0 0 0 0należności niereguIarne 0 0 0 0

o./ Inarza ZysKu 0 0 0 09,| @l wirltosU lilezpęonycn przychodow 627 697 0 0 627 69
2 l odprowadzanie ścieków

I 
l, KosZIy eKsploatac]l l Utrzymania. W tym;

l a) koszty bezpośrednie:

| - amońyzacja |ub odpisy umożeniowe
| - wynagrodzenie z narzutami

| - materiały

| - energia

| - oołata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
- koszty odprowadzania ściekóW do

urządzeń niebędących W posiadaniU
przedsiębiorstwa

b) alok,: koszty pośrednie
_ rozliczenie kosztóW Wydziałowych

i działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne

c
c
c
c
D
c
c
c

c

c
c

517 500

0
143 400
17 900

128 000
1 500

0
40 500

2 200

1B3 000

,..3 l

12616

0
8 300
3 516

800
0
0
0
0

0

0
0

530 1l6

0
151 5o0
21 416

,128 800
1 700

0
40 5oo
2 2oo

183 000

0

2) raty kapitałowe ponad wińóść ainortyzacii- c 0 0 n
3) odsetki c 0 0 0 04) należności niereguIarne c 0| 0 0l 05) marża zysku c 0 0 nl
6) razem wańość n jezoęonyólEftńóoOfr

517 500 | 12 6,16 530 116



Tabe|a E. Współcżynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.
Wspoł_
czynnik
alokacji

Wyszczególnienie Jedn,
miary

tarytow@
grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem

o 1 2 3 4 5 6 7§pżedaź roczna wody 3m

%

170 000
10o,oo%

0
o,ooóń

0
o,0o%2 B Pizewidywane roczne opłatv za

korzystanie ze środowiska -
usługi zaopatrżenia W Wodę

zł

o/o

23 600

100,00%

0

0,joyo 100,00%3 c llość roczna dostarczanych
ściekóW

m3 115 000
88,33%

15 2o0
11,670/o

0
o ooo/^

130 200
100,00%4 D Pżewidywane roczne opłaty za

korzystanie ze środowiska -
usługi odprowadzania ściekóW

zł 1 700

100,00%



Tabela F4, kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp. Wyszczególnienie l arylowa grupa odbiorców usług
grupa1 qruoa 2 Grupa 3 oqółem0 1 2 3 4 5

r |^clńulacJa sIaWeK opłat
' Iabonamentowych - cd.

4a) Wanosc niezbędnych przychodóW na
rozliczanie należności za jlość
dostarczonej Wody lub ilość

0
oul')lowaqzonycn sclekow, W złlrok

, llv§9 Pul l^lUW loZllczenIovvycn 1 821 0 0 1 821

i) dla dostarczania Wody
ii) dla dostarczania Wody i

odprowadzania ściekóW

1 821 0 1 821

0 0
irl lli, §clekow 0 0 04c) okres rozliczeniowy W m-cacłI

i) dla dostarczanja Wody
ii) dla dostarczanja Wody i

odproWadzania ściekóW
jii) d|a odprowadzania ściekóW

0 0 0

0 0 0
0 0 0

nu,/ llusc lozllczen W roKu:
i) dla dostarczania Wody
ii) dla dostarczania Wody i

odprowadzania ściekóW
iii) dla odprowadzania ściekóW

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 04e) stawka opłaty abonamentowej za

punkt roliczeniowy, W złlokres
rozlicze!iowy 0,00 0,00 0,00 0,00łl./ sIaWKa oplaty aDonamentowej za
]unkt roliczeniowy, W złlm,c:
u uld uu§tal czanla wooy
ii) dla dostarczania Wody i

odprowadzania ściekóW
iii) dla odprowadzania ściekóW

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 o_00 0,00

49) lozdzial a/o przychodóW ż opłaty
abonamentowej do przychodóW z
dostarczania Wody dla usługi dost, Wody i
odprowadzania ściekóW
4h) przychody wg naleźnościŻa stawkl
opłat abonamentowych, W złlrok
W tym:

0 0 0 0

l;i
vlo vv§Ląl kcllld W(Joy
dIa dostarczania Wody i

0 0 0 0
0 0 0 0vupl vwcuzdlllil sclekow

iii) dla odprowadzania ściekóW
0 0 0 0
0 0 0 04l) razem przychody z opłaty abonam,, W

zllrok:
- dla dostarczanja Wody 0 0 0 0

l vlq vupl vwavzdl lld bule^ow 0 0 0 0



Tabela F5. Kalkulacja cen istawek opłat za Wodę i odprowadzanie ściekóW metodąalokacji prostej

Lp, Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług
oruoal Grupa 3 ooołem

0 1 2 3 4 5

,| Kalkulacja stawek opłat
abonamentowvch - cd.
5a) Wańość niezbędnych plzychodóW na
utzymanie W gotowości urządzeń
Wodociągowych, W złlrok
(nie więcej niż 15 % kosztów)

85 004 0 0 85 004

5b) ilość Wodomierzy gł, i punktóW
rozliczanych Wg przeciętnych norm
zużycia
W tym:

i) dla dostarczania Wody
ii) dla dostarczania Wody i

odprowadzania ściekóW

1 821 0 0 1 a21

1 821 0 0 1 821

0 0 0 0
5c) okres rozliczeniowy w m-cach 1 1

5d) i|ośc rozliczeń W roku:
i) dla dostarczania Wody
ii) dla dostarczania Wody i

odprowadzania ściekóW

21 a52 0 0 21 a52
21 a52 0 0 21 852

o 0 0 0
5e) stawka opłaty abonamentowejza
punkt roliczeniowy, W złlokres
rozliczeniowy 3.89 0,00 0,0o 3.89
5f) stawka opłaty abonamentowej za
punkt roliczeniowy, W złlm-c:
i) dla dostarczania Wody
ii) dla dostarczania Wody i

odprowadzania ściekóW

3,89 0,00 0.00

3,89 0,00 0,00
59) przychody Wg należności za stawki
opłat abonamentowych, W złlrok
W tym:

i) dla dostarczania Wody
ii) dla dostarczania Wody i

odprowadzania ściekóW

85 004 0 0 85 004

85 004 0 0 85 004
0 0 0 0

5h) razem przychody z opłaty abonam.,
W złlrok:

- dla dostarczania Wody 85 004 0 0 85 004



Tabela F9. Kalkutacja cen i stawek opłat za Wodę i odprowadzanie ściekóW metodą alokacji prostej

Lp. Wyszczególnienie
TaMowa grupa odbiorców usług

oruDa1 qrupa 2 Grupa 3 ooółem

0 1 2 3 4 5

4 zaopatrzenie w wode
1) Wańość niezbędnych pęychodóW W

złllok
W tym:
a) Wańość niezbędnych przychodóW
rozliczanych stawką opłaty
abonamentowej:

1) za usługę odczytóW Wodomieży
głóWnych

2) za usługę odczytóW Wodomierzy
dodatkowych, mierzących ilośc Wody
bezpoWrotnie zużytej
3) za Usługę odczytóW Wodomieży
przy punktach czerpalnych Wody W

budynkach Wielolokalowych
4) za rczliczanie rlależności za ilośc
dostarczonej Wody
5) za utrzymanie W gotowości Ulządzeń
Wodocią9owych

b) Wańośc niezbędnych plzychodóW
loz|iczanych za ilość dostarczonej Wody

627 697 0 0 627 697

85 004 0 0 85 004

0 0 0 0

0 o u 0

0 0 0 o

0 0 0 o

85 004 0 0 85 004

542 693 0 0 542 693

2) zużvcie WodV W m3/rok 170 000 0 170 000

3) cena 1 m3 wodv w złlm3 3,2o 0,00 0,00

5 odprowadzanie ścieków
1) Wańośc niezbędnych przychodóW W

złlrok
W tym;

a) Wańość niezbędnych przychodóW
rozliczanych stawką opłaty
abonamentowej:

1) za usługę odczytóW Wodomierzy gł.

lub urządzeń pomiarowych
2) za usłUgę odczytóW Wodomierzy
dodatkowych, mierzących ilość Wody
bezpowrotnie zużytej
3) za usługę odczytóW Wodomierzy
przy punktach czerpalnych wody w
budynkach Wjelolokalowych
4) za rcz|iczanie należności za ilość
odprowadzonych ściekóW
5) za utżymanie W 9otowości urządzeń
kanalizacyjnych

b) Wańośc niezbędnych przychodóW
rozliczanych za ilość odprowadzonych
ściekóW

517 500 0 530 116

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

517 500 12 616 o 530 116

2) odDrowadzone ścieki W m3łok 115 0o0 ,l5 2oo o

3) cena usłUgi odprowadzania 1 m3

ścieków w złlm3 4,50 0,83 0,00



Tabela G. zestawienie prżychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkościzużycia oraz cen i stawek oplat W roku obowiązywania nowych taryf w złotych

Lp. Wyszczególnienie ,ffi
qruDal qrupa 2 G.,,nr 1

0 1 2 3 4 5zaopatrzenie W Wodę

]|4gżycie wody w m3łok 170 000 0 0 170 000
2; q,na .a m'wody * ż/r,f 0,00 0,00
3) stawka opłaty a bon arrl.- rrtowe;

3a) za usługę odczytu Wodomieża
gł., w złlodczyt
3b) za usługę odczytu Wodomieza
dodatkowego, mierzącego iIość Wody
bezpow. zużytq, w złlodczyl
3c) za usługę odczytu Wodomieża
pzy punkcie czerpalnym Wody W
budynku Wielolokalowym, w złt odczyI
3d) za rozliczenie należności za ilośc
dostarczonej Wody, w złl rozliczenie
punktu

3e) za utrzymanie W gotowoścj
urządzeń Wodociągowych, za punkt
rozlicz. W złlokres rozliczeniowy

t-+
0,00 0,00 o,oo l. §
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

o,oo U, OlJ

3,89 0,00
1) pzychody wg należności Ża ilości-
jostarczonej Wody (cena) W złlrok 544 000 0 0 544 000i) przychody wg naleZnośĆi za stawki
)płat ąbonamentowych w złlrok 85 004 0 0 85 004Ą/ańośc przychodóW W złlfok 629 004 0 0 629 004

2 IodproWadzanie ściekóW
l,) llosc scleKoW odprowadzonych
rocznie w m3/rok 115 000 15 2oo o 130 2oo2) cena usługi odprowadzińń śćiei6
w złl m3 4,50 o,83

l3) stawka opłaty abonamentowej

| 3a1 za usługę odczytu Wodomierza gł,

I lub Urządzenia pomiarowego, W

I złlodczyl

| 3b) za usługę odczytu Wodomierza

I dodatkowego. mierzącego ilośc Wody

l bezpow, zużylej, w złlodczyl
3c) za usługę odczytu Wodomieża
przy punkcie czerpalnym Wody W
budynkU Wielolokalowym, W złlodczyt
3d) za rozliczenie należności za ilość
odprowadzonych ściekóW, W
złlroz|iczenie punktu
3e) za utżymanie W gotowości 

l

urządzeń kanalizacyjnych, za punkt 
I

lozlicz. w złlokres rozllczeniowy l

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00
4) przychody Wg nalezności za ilość
odprowadzonych ściekóW (cena) W
złlrok 517 500 12 616 530 116
5) przychody wg należności za st,awki
opłat abonamentowych w złhok 0 0 o 0Wańość przychodów w zllrok 517 500 | 12 616 0 530 1.16



Tabela H, skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatżenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp. Wyszczególnienie T@
qrupa1 ogółem0 1 z 3 4 5zaopatrzenie W Wodę

Wańość przychodóW
l) w roku obowiązywania nowych
taryf 629 oo4 0 (] 629 0044/ w lU^u (JDlaonunKovvym
poprzedzającym Wprowadzenie 500 900 0 0
Wzrost przychodów 1

125,57% 125,57%
2 Odprowadzanie śćGĘ6 

-

Wańość Drzvchodów 

-

l) W roKu obowiązywania nowych
taM lz o lo 0
-/ w,9^u Uul aul lurlKowym
poprzedzającym Wprowadzenie 281 838 12 587 0W'.o"tpoy"hodó*r 183,62% 10o,23o/o 180,05%

UWagi:
1) 

[(wańość z wiersza 1.1) ; (Wańość z W iersza 1.2)] x 1oo ak.
2) 

[(wartość z wiersza 2,1) : (Wańość z Wiersza 2.2\1x 1oo o/ó.

KlERoWNlK.
ZaXłabu Usług Komunalnvcl

w Kon'lecpolu
:ar^
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42-230 Konixpl, ri, Zoódnio 30/0
indennńkacvinvRŁGoŃ€l. 355-15-32, 355-15-41

Rcoon ]50524l49. }liP 573{2llS54

BlLANs jednost&i budżclowej, znkladu
budżtowego, gospoda§twa poDo§ni§zeao

jodnostki budźclowej §Poź4dzony
ńadżień 31 xll 20l0 r

(,\ lLl ł;l .;1|1ł, ł-(',liłt jl.l, l,., ł
Q!-:tłt' t l+'tit;,i,.:l t, "

AdreMl wysłać bez pi§ma prż§wo{ł!.p

t"t TtL_1t ł,,,l, .3

1.2. Budynki, lokal€ i obieky inżyni€ńi

Inwe§tycje rozpoozęte (środki trwał€ w

7. Rozliozenia z tlułu środków
na wyda*i budżetowe

,3. Należnośoi z Mułu ubezpieczeń

,5- Rodiczenia z b,tułu środków
na wydalki budżtow€ i z Mułu

Informacje uzupełniające istome dla rzetelności iprżejrzystości sytuacji finansowrjj
l,Umorzenie wańości niematerialnych i prawnych ,,.,,.,,,,,,,..,.,,.,,.,....,8000.00 -<'

odpisy aktualizujące.

§ług Kom K§IĘGowA
2. Umorzenię środków trwalych ,....,,... 4.625 .723 ,44
3. Umorzcnię pozostołych środków tlwalych i w}posaż€nia ,........ t42.678.16

w Koniecpolu
Krysly17o smolarska



ZESTAW|ENIE ZMtAN W FUNDUsZtJ .lI]DNos,fKl
Nazwa iadresjednostki
§ffiHu%§ĘYgęEi?,,,,ar lr
12.230Imbqrł d. /ńdnio 30/i0

El. 35&15-32, sss-t słi
lWhł óg5?,{ W" łtĘt kłOr}jĘ4
REGoN

zestawicnie zrlian
w filndtrszu .ietl lrtlstk i

Zakladu [Jsług KoIlunalnyolr
w Kclrriccpolir

sporządzone na _] l . l 2,20l 0r.

Aclresat

ILI:LLe i ;;.11 1: j! l\[ h I
Ltt 1a

Wyslac
|rL ba

..,, ul5uoii,iińTiriniliw L!..t._ioWl.,

nLsnrd Irl,zewtldn icltrl
.L*,tŁlcilPtill;łIl7- is I t

starr na kt
poprZe

|.,, --Stanrra kohicc,,Łaż|
::ottŁWrłpsgg-

I Fundusz j ednostki na początek okresu (BO) 11.2T6s7439 a896?;łą548]i
II Zwiększenie fundusztt (z tytułu ) 316.665,06 2.444.245,15
II,1 Zysk bilansowy za rok ubiegły 19.480,75 1,257,37
I1-2 Zrealizowane wydatki budżetowe

II.3 Dotacje, środki na inwesĘcje, odpisy z wyniku {inansowego
na inwestycje

197,017 ,08

II.4 Aktualizacj a środków trwałych

II.5 Nieodpłatne otrzymanę środki trwałe i inwestycje 297.184,31 2.245.970,70
II.6 Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych)

jednostek
1I.7 Srodki obrotowe otrzymane w ramach centralnego

zaopatt?enia
II.8 Pozostałe odpisy z wlłriku finansowego za rokbieżący
II.9 Irure zwiększenia

ru Zmniej szenia funduszu jednostki (z tytułu) 641.463,97 688.380,47
III.1 Strata za rclk ubiegły
ilI.ż Zr ea]izowane dochody budżetowe

III.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za
rok ubiegły

III.4 Dotacje i środki na inwestycje

III.5 Pokrycie amortyzacji 641.463,97 681.077,39
III.6 Aktualizacj a środków trwałych
III.7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie ptzekazanych środków

trwałych i inwestycji
7.303,08

III.8 Paslrła przejęte od zlikwidowanych (połączonych)
j ednostek

III.9 Srodki obrotowe przekazane w ramach centralnego
zaopatrzenia

n,10 Inne zmniej szenia

IV Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III) 10.962.I75,48 12.718.040,16
Wlłrik finansowy netto za rok bieżący (+ , _) 1.257,37 -75.720,07

V.1 Zysk netto 1.257 ,37
v.2 Stlata netto (_) 75.7ż0,07
VI Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych ,

nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych ,
odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych
j ednostek budźetowych

VII ciM+wfuFd,Ęty!-VD 10.963.43ż,85 12.642.320,09
III Zakładu

rok, miesiąc, dzieńi'" 
d 

"*U,iffiu§"o,,ruidnł 
" 

v 
" 

r,,

ź77-
mor tnt hńK^i^'z--,

ła
2o11-03-22
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RAcHuNEK zysKów l srnAr .lEoruosrxl 1wnntarur eonówruł

Nazwa i adres
jednostki
spraWozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki (Wariant
poróWnawczy)

| |:iwit /!t(,łft,p :,tBłhul,'
I LLL jllń(ti i ?,Adresat

L1). )!,c Lł6:, l C Lli(A'l)
: Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny
REGoN spolządzony na dzień 31.12.2010 r.

stan na koniec
rokU poprzedniego

stan na koniec
roku bieżącego

A. Przychody netto ze sprzedaży i zróWnane z
nimi, W tym: 1581,306,95 1,956.145,91

Przychody netto ze spżedaży produkióW ,l,579.976,66 1.947.673,71

1

W tym: dotacje zaliczane do plzychodóW
(podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze
Wyposażenie W środki obrotowe)

ll. Zmiana stanu produktóW (zwiększenie - Wańość
dodatnia, zmniejszenie - Wańość ujemna)

lll. Koszt Wytwożenia produktóW na Własne
potrzeby ,iednostki

Przychody netto ze spżedaźy towaróW i

materiałów 1.330,29 8.472,zo

Pozostałe dochody budźetowe

B. Koszty działa|ności operacyjnej 2.298.635,41 2.809 .723 ,38

l. Amortyzacja 641.463,97 681.077,39

ll, Zużycie materiałóW i energii 350.019,06 626.099,07

lll. Usługi obce 300.461,41 383.294,25

Podatki i opłaty 109.892,51 71.409,7o

Wynagrodzenia 737.286,55 823.175,36

Ubezpieczenia społeczne i inne śWiadczenia
dla pracownikóW 149.432,36 174.717,1,|

Vll. Pozostałe koszty rodzajowe ,10.079,55 49.950,50

Vlll. Wańośó sprzedanych towarów i materiałóW

lX. Udzielone dotacje

x. lnne świadczenia finansowane z budżetu

Xl, Pozostałe obciążenia

c. zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) -7,17.328,46 -853.577,47

D. Pozostałe przychody operacyjne 769.572,73 806,706,20

I
Zysk z9 zbycia niefinansowych aktywóW
trwałych

Dotacje

lll Pokrycie amońyzacji 641.463,97 681.077,39



128,10B,76 125_62a,8,|: lnne przychody operaCyjne

a Pozostałe koszty operacyine

finansowanych ze środkóW
l, Własnych zakładóW bUdżetowych i dochodóW

Wła:ny:h jedlostek 
!udżelowych

Pozostałe koszty operacyjne | 26.467,07ll,

16,823,0B

3.473,44

F. zysk (strata) z działalności operacyjnej (c +

D-E) 25.777 ,20 -67 .167 ,79

G. Przychody finansoWe 4.126,71 3.733,79

Dywidendy i udziały W zyskach

ll odsetki 4.126,7,| 3.733,79

lll lnne

H. Koszty finansowe 14.979,54 12.286,o7

odsetki 14.979,54 12.186,o7

ll. lnne 100,00

l. zysk (strata) z dzialalności gospodarczej (F
+G-H) 14924,37 -75.720,o7

J. Wynik zdałzeń nadzwyczajnych (J.l._ J.ll.}

zyski nadzwyczaine

ll. straty nadzwyczajne

K. zysk (strata) brutto (l ą J) 14.924,37 -75.72Q,o7

L. Podatek dochodowy 13.667,00 0

M.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty) oraz nadwyżki środkóW
obrotowych

N. zysk (strata) netto (K - L - M) 1 .257 ,37 -75.72o,07

ołówrr.V ksieoowv) (lok. mieśiać,
§ŁOWNA ŚIĘGOWA

r,yr,y*'łlłoUoto r, *ł".f"' §uf;, 3 ł[#,l,|l rnr"t
,.,v ł\OĘlecpolu

,gr,nr,ffimą*j*,


