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WNIOSEK O ZATWIERDZENIE  
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD Ę 

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
 
 
 
 

Referat Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej przedkłada wniosek o 
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Miasta Podkowa Leśna 

na okres od dnia  1  maja  2015   do dnia  30 kwietnia  2016 r. 

PowyŜsze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 139) oraz z 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

Stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Miasta Podkowa Leśna. 

 
   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

  /-/ 
 Artur Tusiński 

Załączniki: 
tabele od A do D 
 



 
Tabela A. Porównanie stawek opłat taryfy obowi ązującej w dniu zło Ŝenia wniosku z cenami i 

stawkami  opłat nowej taryfy dotycz ącej zaopatrzenia w wod ę 
 Wyszczególnienie 

 
 Taryfa obowiązująca 

 
 Taryfa nowa 

 
 Zmiana % 
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 Grupa 1 
 

 - cena wody (zł/m3) 
 
- cena wskaźnikowa1) 
 

 2,20 
 
2,22 
 

 2,20 
 
2,21 

 1 
 

 
1) Cena wskaźnikowa: sumę rocznych naleŜności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną 

wielkość sprzedaŜy wody w m3. 
 
Tabela B. Porównanie stawek opłat taryfy obowi ązującej w dniu zło Ŝenia wniosku z cenami i 

stawkami  opłat nowej taryfy dotycz ącej odprowadzania ścieków  
 Wyszczególnienie 

 
 Taryfa obowiązująca 

 
 Taryfa nowa 

 
 Zmiana % 

 
4/3 

 
 taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług 
 

 rodzaj cen i stawek opłat 
 

      

Lp. 
 

     Wielkość stawek opłat 
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 3 
 

 4 
 

 5 
 

1 
 

 Grupa 1 
 

 - cena usługi odprowa- 
dzania ścieków 
 
- cena wskaźnikowa1) 
 

 7,28 
 
6,71 

 7,28 
 
7,23 

 1 

 
1) Cena wskaźnikowa: sumę rocznych naleŜności za odprowadzanie ścieków, wynikających z cen i stawek opłat w zł, 

podzieloną przez roczną wielkość sprzedaŜy wody w m3. 
 
Tabela C. Zestawienie przychodów i wydatków wpływaj ących na wysoko ść taryf w 2014 r. 

zbiorowe zaopatrzenie w wod ę 
Wydatki  

Kryteria Kwota 
Koszty eksploatacji i utrzymania 

(koszty poniesione w roku 
obrachunkowym 2014, koszty 

inwestycji i modernizacji.) opłata 
za korzystanie ze środowiska za 
2014 r. [zł], koszty - inkasent w 
2014 r. (połowa kosztów) [zł], 

Koszty wynagrodzeń oraz 
świadczeń pracowników [zł] 

 318 008,95 zł 



przychody - zbiorowe zaopatrzenie w wod ę 
363.212,56 zł 

Ilość m³ wody pobranej w 2014 r. z wodoci ągu miejskiego (zafakturowanej) 

152237,38 m³ 

 
 
Tabela D. Zestawienie przychodów i wydatków wpływaj ących na wysoko ść taryf w 2014 r. za 

zbiorowe odprowadzanie ścieków  
Wydatki 

Kryteria Kwota  
Koszty eksploatacji i utrzymania  

(koszty poniesione w roku 
obrachunkowym 2014, koszty 

inwestycji i modernizacji, 
transfer ścieków przez 

Milanówek, koszty 
odprowadzania ścieków 

 999582,36 zł 

przychody - zbiorowe odprowadzanie ścieków  
1096505,40 zł 

Ilość m³ odprowadzonych ścieków w 2014 r. (zafakturowanej)  

Ilość m³ odprowadzonych 
ścieków w 2014 r. do ZWiK 

(zafakturowanych) 

140426,38 m³ 

 

Proponowane stawki opłat zawarte w taryfach na okres od dnia  1  maja  2015   do dnia  30 
kwietnia  2016 r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Miasta Podkowa Leśna nie uległy zmianie względem poprzedniego rocznego okresu. Ceny wskaźnikowe 
obrazują prawidłowość rozliczeń Urzędu Miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków w 2014 r. Pomimo nieznacznie niŜszych kosztów eksploatacji sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem sieci w stosunku do 
przychodów, utrzymanie wysokości taryf na poziomie z poprzedniego rocznego okresu jest uzasadnione z 
uwagi na wzrost cen za transfer ścieków przez Milanówek w bieŜącym roku (zmiana z wysokości 0,57 
zł/m³ na 0,64 zł/m³) oraz koniecznością zwiększenia wydatków na naprawy urządzeń sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej względem planowanych w budŜecie na rok 2015.   
 
 
Główny specjalista 
Jacek Jakóbik 

 


