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I. Taryfy. Informacje ogólne.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mysłowicach, zwane
dalej Spółką, przedstawia wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Miasta Mysłowice na
okres od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r. Taryfy określają także warunki
stosowania cen i stawek opłat.
Wniosek o zatwierdzenie taryf, w tym niniejsze taryfy, opracowane zostały na podstawie
przepisów:
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), zwanej dalej ustawą,
- rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 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 ze zm.), zwanego dalej
rozporządzeniem taryfowym,
- rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964), zwanego dalej rozporządzeniem
dotyczącym warunków wprowadzania ścieków przemysłowych, a także
- obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. – w sprawie wysokości
stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2017 (M.P. z dnia 16 października
2016 r. poz. 992), zwane dalej obwieszczeniem.
Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii
niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z ustawy lub rozporządzenia taryfowego.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i
kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę na terenie Miasta Mysłowice, z wyłączeniem
odbiorców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną
kanalizacją deszczową oraz odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów
nieskanalizowanych.

1. Rodzaje prowadzonej działalności.
Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Przedmiot działania Spółki w tym zakresie stanowi dostarczanie wody oraz odprowadzanie i
oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
będących w posiadaniu Spółki.
Spółka prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Mysłowice na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków (decyzja
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nr 1/05 z 8.8.2005).

2. Rodzaj i struktura taryf.
Spółka przedkłada:
- taryfę niejednolitą wieloczłonową w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, składającą się z jednakowej ceny za m3 dostarczonej wody i zróżnicowanych stawek
opłat abonamentowych na odbiorcę na okres rozliczeniowy Zastosowany w taryfie okres
rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę na okres rozliczeniowy,
jest zróżnicowana dla różnych kategorii odbiorców i pokrywa odpowiednio:
-

koszty gotowości do świadczenia usług, ustalone w wysokości – 1,1% kosztów
eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych – dla odbiorców rozliczanych na
podstawie wskazań wodomierza głównego, oraz dla odbiorców rozliczanych wg
przeciętnych norm zużycia wody. Do kosztów eksploatacji i utrzymania nie wliczono
kosztów zakupu wody od innych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
ponieważ zgodnie z § 6 rozporządzenia taryfowego koszty zakupu wody nie stanowią
kosztów eksploatacji i utrzymania tylko niezbędne przychody w kalkulacji taryfowych
cen i stawek opłat,

-

koszty odczytu – dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza
głównego, osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych oraz odbiorców
rozliczanych według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej,

-

koszty rozliczenia – dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza
głównego, osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, odbiorców
rozliczanych według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej oraz dla odbiorców rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia wody.

W związku z tym odbiorcy pokrywają w stawce opłaty abonamentowej następujące koszty:
1. Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego - koszty odczytu
wodomierza, rozliczenia należności za wodę i utrzymania w gotowości urządzeń
wodociągowych.
2. Osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych, odbiorcy rozliczani
według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej –
koszty odczytu wodomierza i rozliczenia należności za wodę.
3. Odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody – koszty rozliczanie
należności i utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych.
Jeżeli odbiorca usług posiada kilka wodomierzy, w tym głównych, dodatkowych, to stawkę
opłaty abonamentowej płaci za każdy posiadany wodomierz.
- taryfę niejednolitą wieloczłonową w zakresie działalności zbiorowego odprowadzania
ścieków składającą się z jednakowej ceny za m3 odprowadzonych ścieków i zróżnicowanych
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stawek opłat abonamentowych na odbiorcę na okres rozliczeniowy. Zastosowany w taryfie
okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na okres rozliczeniowy i
pokrywa:
-

koszty gotowości do świadczenia usług, ustalone w wysokości – 0,7% kosztów
eksploatacji i utrzymania urządzeń kanalizacyjnych – dla odbiorców rozliczanych na
podstawie wskazań wodomierza głównego lub zgodnie ze wskazaniami urządzenia
pomiarowego oraz dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących
norm. Do kosztów eksploatacji i utrzymania nie wliczono kosztów zrzutu ścieków do
obcych urządzeń kanalizacyjnych, ponieważ zgodnie z § 6 rozporządzenia taryfowego
koszty te nie stanowią kosztów eksploatacji i utrzymania tylko niezbędne przychody w
kalkulacji taryfowych cen i stawek opłat,

-

koszty odczytu – dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza
głównego lub zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego oraz osób
korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych,

-

koszty rozliczenia – dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza
głównego lub zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego, osób korzystających z
lokali w budynkach wielolokalowych oraz dla odbiorców rozliczanych wg
przeciętnych norm zużycia wody.

W związku z tym odbiorcy pokrywają w stawce opłaty abonamentowej następujące koszty:
1. Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub zgodnie ze
wskazaniami urządzenia pomiarowego - koszty odczytu wodomierza, rozliczenia
należności za ścieki i utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych,
2. Osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych – koszty odczytu
wodomierza i rozliczenia należności za ścieki,
3. Odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody – koszty rozliczanie
należności za ścieki i utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.
- stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych Spółki. Stawka ta zgodnie z § 5 pkt 6 rozporządzenia
uzależniona jest od przepustowości oczyszczalni, do której odprowadzane są ścieki,
stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskania stopnia redukcji
ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono siedem taryfowych grup
odbiorców usług:
Grupa 1 - W1: Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie
wskazań wodomierza głównego,
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Grupa 2 – W2: Gospodarstwa domowe - osoby korzystające z lokali w budynkach
wielolokalowych oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego
ilość wody bezpowrotnie zużytej. Opłatę abonamentową grupy W2 stosuje się również jako
opłatę dodatkową do opłaty w grupie W1 w przypadku odbiorców rozliczanych według
wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub dodatkowego
wodomierza na ujęciu własnym,
Grupa 3 – W3: Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość dostarczanej wody na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
Grupa 4 – W4: Pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie
wskazań wodomierza głównego,
Grupa 5 – W5: Pozostali odbiorcy usług - użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i
handlowych w budynkach wielolokalowych, oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza
dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej. Opłatę abonamentową grupy W5
stosuje się również jako opłatę dodatkową do opłaty w grupie W4 w przypadku odbiorców
rozliczanych według wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
lub dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym,
Grupa 6 – W6: Zakłady przemysłowe rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie
wskazań wodomierza głównego,
Grupa 7 – W7: Zakłady przemysłowe rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie
wodomierza dodatkowego na ujęciu własnym lub podlicznika.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono siedem taryfowych grup
odbiorców usług:
Grupa 1 – K1: Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość odprowadzonych ścieków na
podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
Grupa 2 – K2: Gospodarstwa domowe - osoby korzystające z lokali w budynkach
wielolokalowych,
Grupa 3 – K3: Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość odprowadzonych ścieków na
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
Grupa 4 – K4: Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za
ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego,
Grupa 5 – K5: Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków - użytkownicy
lokali użytkowych, usługowych i handlowych w budynkach wielolokalowych,
Grupa 6 – K6: Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
Grupa 7 – K7: Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe rozliczani na podstawie
wodomierza dodatkowego na ujęciu własnym lub podlicznika.
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4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
Stawka opłaty
abonamentowej

Cena zł/m3

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

netto*

brutto

netto*

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa W1

6,72

7,26

5,15

5,56

2

Grupa W2

6,72

7,26

4,15

4,48

3

Grupa W3

6,72

7,26

3,56

3,84

4

Grupa W4

6,72

7,26

5,15

5,56

5

Grupa W5

6,72

7,26

4,15

4,48

6

Grupa W6

6,72

7,26

5,15

5,56

7

Grupa W7

6,72

7,26

4,15

4,48

Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w tabeli 1 doliczono
obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.
*

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje:
1) Cena – wyrażona w złotych za 1m3 dostarczonej wody,
2) Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody, płacona za każdy okres rozliczeniowy
bez względu na faktyczną ilość pobranej wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest
w zł/odbiorcę usług/okres rozliczeniowy.
Odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowych z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na podstawie pisemnej umowy ze Spółką, przy czym jeżeli odbiorca
usług posiadania kilka nieruchomości wyposażonych w wodomierze główne, stawka opłaty
abonamentowej dotyczy każdego wodomierza głównego będącego w posiadaniu odbiorcy
usług. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy również osób korzystających z lokali w
budynku wielolokalowym, odbiorców rozliczanych według wodomierza dodatkowego,
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, a także odbiorców rozliczanych na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
W przypadku odbiorców usług zaliczonych do grupy W1, W4 lub W6, którzy oprócz
wodomierza głównego / wodomierzy głównych rozliczani są również według wodomierza
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dodatkowego / wodomierzy dodatkowych, mierzącego (-ych) ilość wody bezpowrotnie
zużytej poza opłatą abonamentową ustaloną dla tych grup pobiera się również opłatę
abonamentową w wysokości ustalonej dla Grupy W1 w Grupie W2, dla grupy W4 w grupie
W5 a dla grupy W6 w grupie W7.
Okres rozliczeniowy – 1 miesiąc.
Stawka opłaty abonamentowej obliczona została na podstawie kosztów odczytów
wodomierzy i kosztów rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody, a także kosztów
utrzymania w gotowości do świadczenia usług, tj. kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń
wodociągowych.
W rozliczeniach z Urzędem Miasta za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy
obowiązuje cena wyrażona w zł./m3, jak dla wszystkich odbiorców.
Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego
odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28
lutego 2018 r.

Lp.

Stawka opłaty
abonamentowej

Cena zł/m3

Taryfowa grupa odbiorców

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

netto*

brutto

netto*

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa K1

8,39

9,06

5,15

5,56

2

Grupa K2

8,39

9,06

4,15

4,48

3

Grupa K3

8,39

9,06

3,56

3,84

4

Grupa K4

8,39

9,06

5,15

5,56

5

Grupa K5

8,39

9,06

4,15

4,48

6

Grupa K6

8,39

9,06

5,15

5,56

7

Grupa K7

8,39

9,06

4,15

4,48

Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnie 2 i kolumnie 4 w tabeli 2 doliczono
obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.
*

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.
W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczenia z odbiorcami usług
dokonywane będą na podstawie:
1) Ceny wyrażonej w zł/m3 odprowadzonych ścieków,
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2) Stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy, w rozliczeniach
za ilość odprowadzonych ścieków ustalonych na podstawie wskazań urządzenia
pomiarowego, na podstawie odprowadzenia ścieków równego ilości zużytej wody
określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, przeciętnych norm zużycia
wody, podliczników w lokalach wielolokalowych i na ujęciu własnym. Stawka opłaty
abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę usług/okres rozliczeniowy.
Odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy ze Spółką, przy czym jeżeli odbiorca
usług posiadania kilka nieruchomości wyposażonych w urządzenia pomiarowe i/lub
wodomierze, stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdego urządzenia pomiarowego i/lub
wodomierza będącego w posiadaniu odbiorcy usług.
Okres rozliczeniowy – 1 miesiąc.
Stawka opłaty abonamentowej obliczona została na podstawie kosztów odczytów urządzeń
pomiarowych, wodomierzy i kosztów rozliczenia należności za ilość odprowadzonych
ścieków oraz kosztów utrzymania w gotowości do świadczenia usług, tj. kosztów eksploatacji
i utrzymania urządzeń kanalizacyjnych.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych Spółki
Tabela 3. Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki obliczonych na podstawie
dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń na okres obowiązywania
taryf od dnia 1.03.2017 r. do dnia 28.02.2018 r.

Lp.

Wskaźnik
zanieczyszczenia

Jednostki

Najwyższe
dopuszczalne
stężenia

Jednostkowe stawki
opłat za 1 kg substancji
w tym substancji
wyrażonych jako
wskaźniki w zł/kg
netto

0

1

2

3

4

Jednostkowe stawki
opłat za 1 kg substancji
w tym substancji
wyrażonych jako
wskaźniki w zł/kg
brutto
5

BZT5
mgO2/dm3
do 350
26,31
28,41
3
CHZT cr
mgO2/dm
do 600
15,81
17,07
3
Zawiesina ogólna
mg/dm
do 330
4,87
5,26
Azot amonowy
mgNNH4/dm3
do 200
26,31
28,41
Fosfor ogólny
mgP/dm3
do 8
26,31
28,41
Ogólny węgiel
6.
mg/l
do 225
15,81
17,07
organiczny (OWO)
7. Żelazo ogólne
mg/l
do 10
15,81
17,07
8. Glin
mg/l
do 10
15,81
17,07
Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nie mogą przekraczać wielkości określonych
w rozporządzeniu dotyczącym warunków wprowadzania ścieków przemysłowych.
W przypadku ich przekroczenia naliczona zostanie opłata w wysokości wartości podanych
1.
2.
3.
4.
5.
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w załączniku nr 2 do aktualnego Obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości
jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi).

Tabela 4. Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków
L.p.

Wielkość przekroczenia

Jedn.
miary

netto

brutto

0

1

2

3

4

Wartość opłaty

1

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od
dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0.5 pH

m3

1,32

1,43

2

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od
dolnej wartości dopuszczalnej o 0.5 do 1.5 pH

m3

3,30

3,56

3

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od
dolnej wartości dopuszczalnej o 1.5 do 2.5 pH

m3

6,58

7,11

4

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od
dolnej wartości dopuszczalnej o 2.5 i więcej pH

m3

12,76

13,78

5

temperatura przekracza wielkość dozwoloną o
mniej niż 5o C

m3

0,66

0,71

6

temperatura przekracza wielkość dozwoloną o 5o C
i więcej

m3

1,32

1,43

Do stawek opłat netto określonych w taryfie w tabeli 3 kolumnie 4 i w kolumnie 3 tabeli 4
doliczono podatek od towarów i usług (VAT).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.
W tabeli 3 i tabeli 4 zestawione są wysokości stawek opłat za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki. Stawki opłat
będą miały zastosowanie w przypadku przekroczeń parametrów jakości i stanu ścieków,
określonych w umowie na odprowadzanie ścieków. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia
dotyczącego warunków wprowadzania ścieków przemysłowych, ścieki przemysłowe mogą
być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla
bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji
budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla
spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów
ściekowych. W związku z tym Spółka ma obowiązek przyjmować od odbiorców usług
wyłącznie takie ścieki, które nie przekraczają dopuszczalnych parametrów wskaźników
zanieczyszczeń. W przypadku przekroczenia tych wartości przez dostawcę ścieków
przemysłowych, Spółka naliczała będzie opłaty za przekroczenie wskaźników, przez co
pokryje dodatkowe koszty związane z oczyszczeniem tych ścieków.

9

5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej
wody i odprowadzanych ścieków.
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy.
W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego
niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w
analogicznym okresie roku ubiegłego.
W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeciętne
normy zużycia wody określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 3
ustawy.
Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W
razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą
ilości dostarczonej wody przez Spółkę.
Należności wynikające ze stawek opłat abonamentowych regulowane są niezależnie od tego,
czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.
Na wniosek odbiorcy usług Spółka występuje o sprawdzenie prawidłowości działania
wodomierza głównego. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza
nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty
sprawdzenia.
Zasady naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w
ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych będących
własnością Spółki.
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym warunków wprowadzania ścieków przemysłowych,
Spółka prowadzi kontrolę ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych.
Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych
wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych Spółki są wyniki analiz fizykochemicznych ścieków, pobranych w punkcie
kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o odprowadzanie ścieków w czasie
okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy z rozporządzenia dotyczącego
warunków wprowadzania ścieków przemysłowych. O wynikach kontroli Spółka poinformuje
Odbiorcę usług (Dostawcę ścieków) w terminie do 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
Procedura prowadzenia kontroli:
Kontrole jakości ścieków prowadzone są w dowolnym czasie po uprzednim poinformowaniu
o przyjeździe pracowników Spółki do kontroli ich jakości:
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Służby laboratoryjne Spółki w okresie jednej godziny pobiorą trzy próbki ścieków w
studzience kontrolno-pomiarowej, które następnie zostaną zlane w celu pobrania próbki
uśrednionej z zastrzeżeniem, że w przypadku odprowadzania ścieków trwającego krócej niż
jedną godzinę, Spółka pobierze jedną próbkę ścieków.
W przypadku odczynu i temperatury wartości zostaną określone w próbce jednorazowej
pobranej losowo.
Przebieg czynności kontrolnych:
a) przyjazd osób kontrolujących reprezentujących Spółkę na teren nieruchomości Odbiorcy
usług (Dostawcy ścieków), z której odprowadzane są ścieki do urządzeń kanalizacyjnych
Spółki,
b) powiadomienie Kierownictwa lub upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy usług
(Dostawcy ścieków) o zamiarze przeprowadzenia kontroli ścieków,
c) po okazaniu legitymacji służbowej osoby kontrolujące przystępują do czynności
kontrolnych polegających na:
 przejście do studzienki pomiarowej, określonej w umowie,
 pobór prób ścieków w obecności upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy usług
(Dostawcy ścieków),
 zabezpieczenie pobranych ścieków w odpowiednich pojemnikach,
 sporządzenie protokołu z poboru prób ścieków, w dwóch egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron,
 jeżeli podczas kontroli zachodzi potrzeba zmiany w stosunku do zapisów umowy o
odprowadzanie ścieków, np. zmiany studzienki pomiarowej ze względu na jej
niedostępność lub niemożność pobrania ścieków jednoznacznie pochodzących od
Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków), zmiany te opisuje się w protokole. Odbiorca
usług (Dostawca ścieków) zobowiązany jest zaakceptować te zmiany podpisując
protokół,
 dostarczenie pobranych i zabezpieczonych prób ścieków do akredytowanego
Laboratorium,
 wykonanie analizy fizykochemicznej pobranych ścieków przez akredytowane
Laboratorium.
W przypadku stwierdzenia przez Spółkę przekroczenia przez Odbiorcę usług (Dostawcę
ścieków) warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Spółka będzie
naliczała opłatę za przekroczenie tych warunków.
Odbiorca usług (Dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczane w sposób
opisany poniżej, zgodnie ze stawkami opłat wynikającymi z niniejszej taryfy.
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Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości
wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru
ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń.
Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:
a) dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Spółkę stwierdzającej ustanie przekroczeń
warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki lub
b) dzień wpływu do siedziby Spółki pisemnego wniosku Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków)
o przeprowadzenie ponownej kontroli (rekontroli) w związku z ustaniem przekroczeń
warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona w
związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń.
W przypadku, gdy ponowna kontrola, lub kontrola wykonana na zlecenie Odbiorcy usług
(Dostawcy ścieków) przeprowadzona przez Spółkę nie potwierdzi ustania przekroczeń,
Spółka naliczać będzie opłatę od przekroczeń, jakie wykazała ostatnia kontrola.
Przeprowadzone z inicjatywy Spółki kontrole warunków dopuszczalnych odprowadzania
ścieków przemysłowych, w ramach realizacji jej obowiązków ustawowych wykonywane są
na koszt Spółki.
Wszelkie kontrole przeprowadzone na wniosek Odbiorcy usług (Dostawcy Ścieków)
wykonywane są na koszt Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków).
Spółka ma prawo dochodzić odszkodowania za wprowadzanie ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych niezgodnie z postanowieniami zawartych umów lub przepisami
prawa.
Metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
1. PRZEKROCZENIA DOPUSZCZALNEGO STANU ŚCIEKÓW
A) Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych
ścieków ustala się:
a) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5 oC, według
wzoru: PwT = (Ta – Td) x V x Ct1
b) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5oC i więcej, według
wzoru: PwT= (Ta – Td) x V x Ct2
gdzie:
PwT – opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury (w zł)
(Ta – Td) – ilość stopni przekroczenia dopuszczalnej temperatury
Ta – temperatura ścieków stwierdzona podczas kontroli (w oC)
Td – temperatura ścieków – dopuszczalna (w oC)
V – ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3)
x - znak mnożenia
Ct1 – jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o mniej niż
5oC za każdy stopień przekroczenia (w zł/m3), zgodnie z obwiązującą taryfą,
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Ct2 – jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o 5 oC i więcej
za każdy stopień przekroczenia (w zł/m3), zgodnie z taryfą.

B) Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków
ustala się:
a) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o
mniej niż 0,5 jednostki pH, według wzoru: PwO = V x CpH1
b) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o
0,5 do 1,5 jednostki pH, według wzoru PwO = V x CpH2
c) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o
więcej niż 1,5 do 2,5 jednostki pH, według wzoru: PwO = V x CpH3
d) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o
więcej niż 2,5 jednostki pH, według wzoru: PwO = V x CpH4
gdzie:
PwO – opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł)
V – ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3)
X – znak mnożenia
CpH1 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH (w zł/m3), zgodnie z obwiązującą w dniu kontroli ceną wynikającą z taryfy,
CpH2 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH (w zł/m3), zgodnie z obwiązującą w dniu kontroli ceną wynikającą z taryfy,
CpH3 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH (w zł/m3), zgodnie z obwiązującą w dniu kontroli ceną wynikającą
z taryfy,
CpH4 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH (w zł/m3), zgodnie z obwiązującą w dniu kontroli ceną wynikającą z taryfy.
Za przekroczenie dopuszczalnych wartości równocześnie w obu wskaźnikach z Grupy I opłata obliczana będzie
jako suma opłat dla tych wskaźników.

2. PRZEKROCZENIA DOPUSZCZALNEGO SKŁADU ŚCIEKÓW
Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we
wprowadzanych ściekach ustala się według wzoru:

gdzie:
Pw– opłata dodatkowa za 1 m3 ścieków
Np – wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w mg/dm3)
Nk - wielkość stężenia dopuszczalnego (w mg/dm3)
W - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3) nie spełniających warunków tj.
od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń lub
średniodobowa ilość z ostatnich zafakturowanych 3 miesięcy
Sj – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik (w
zł/kg) wynikająca z obowiązującej taryfy.
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Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, stawki opłat
abonamentowych i stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki, na warunkach i w terminach
określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. Zgłoszenie przez
odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o
takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia
w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności
publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i przemysłowe. W każdym
przypadku woda jest zakupywana, pochodzi z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
S.A. w Katowicach. Dlatego cena za dostarczoną wodę jest jednakowa dla wszystkich
wyodrębnionych taryfowych grupach odbiorców usług.
W zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółka ponosi koszty stałe obsługi
swoich klientów. Koszty te ponoszone są niezależnie od faktycznego poboru wody
i odprowadzanych ścieków, co uzasadnia utrzymanie stałych stawek opłat abonamentowych
dla wody i ścieków. Stawki opłat abonamentowych zostały zróżnicowane zgodnie z § 13
rozporządzenia taryfowego, co uzasadnia wyodrębnienie dodatkowych taryfowych grup
odbiorców usług w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. Spółka ma podpisane umowy na świadczenie usług wodociągowych z trzema
grupami odbiorców usług, tj. z odbiorcami usług rozliczanymi na podstawie wodomierza
głównego oraz odbiorcami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, a także
rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. Zgodnie z § 13 ust. 3
rozporządzenia taryfowego stawkę opłaty abonamentowej kalkuluje się na podstawie
kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, odczytu
wodomierza lub urządzenia pomiarowego, rozliczenia należności za wodę lub
ścieki. Natomiast § 13 ust. 4 rozporządzenia taryfowego stanowi, że w stawce opłaty
abonamentowej kalkulowanej dla osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym,
nie są zawarte koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
stąd konieczność wyodrębnienie grup taryfowych dla wody. W § 13 ust. 5 rozporządzenia
taryfowego uregulowano natomiast, że w stawce opłaty abonamentowej kalkulowanej dla
odbiorców usług rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody nie zawiera się
kosztów odczytu.
W oparciu o obowiązujące przepisy prawne Spółka w umowach określa warunki
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia warunków określonych w w/w
umowie Spółka będzie naliczać opłaty dodatkowe, wg stawek opłat za przekroczenie
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warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki
określonych w niniejszej taryfie.

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 regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:
-

regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie
jego działania,

-

umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

-

przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

W Spółce uruchomiona jest całodobowa dyspozytornia, która przyjmuje zgłoszenia o
awariach.
Biuro Obsługi Klienta otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00
Z pracownikami Biura Obsługi Klienta można się kontaktować pod numerem telefonu: 32
223 59 39
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II. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf.
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich
świadczenia
Przedmiot działania, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, stanowi zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki.
Spółka prowadząc działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej
jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze interes odbiorców
usług, wymagań ochrony środowiska oraz optymalizacji kosztów.
Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków jest:
- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
Ogólna planowana na rok obowiązywania nowych taryf ilość dostarczonej wody wynosi
2.663.204 m3, a odebranych ścieków wynosi 2.378.331 m3.
Na terenie Miasta Mysłowice Spółka zakończyła Projekt Funduszu Spójności Nr
2004/PL/16/C/PE/011 pod nazwą: „Gospodarka wodno - ściekowej w Mysłowicach”.
Uzyskano dzięki temu zapewnienie niezawodności dostaw wody o wymaganej przepisami
jakości, spełnienie standardów ekologicznych UE w zakresie gospodarki ściekowej –
wszystkie ścieki komunalne z terenu miasta mogą być odprowadzane do oczyszczalni
ścieków.
Dzięki rozbudowie systemu stworzona została możliwość podłączania zarówno istniejących
jak i nowych obiektów mieszkalnych i usługowych.
Spółka prowadzi także inną działalność gospodarczą, której koszty księgowane są na
wyodrębnionych kontach i nie zostały uwzględnione w taryfie.

2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę
W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:


regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,



umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz



przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Spółka na bieżąco monitoruje jakość dostarczanej wody, a badania jakości ścieków
wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w posiadaniu Spółki nie
przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ustalonych w umowach.
Wprowadzane taryfy umożliwią w roku ich obowiązywania na prowadzenie bieżącej
eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz
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zakładają znaczące zwiększenie środków własnych Spółki na modernizację, odtworzenia i
rozbudowę posiadanej infrastruktury, co spowoduje redukcję bieżących kosztów związanych
z remontami urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ustalone taryfy wpłyną na
zachowanie jakości świadczonych usług na poziomie zapewniającym ciągłość dostaw
odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego odprowadzania, i oczyszczania
ścieków.
Planowana taryfa zakłada realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dla zapewnienia
poprawności funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które będą realizowane na
podstawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2016-2020”.
Plan jest kontynuacją idei inwestycyjnej wdrożonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w
Mysłowicach”.
Celem działań uwzględnionych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych” jest:
 Zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami konsumentów jakości usług wodociągowokanalizacyjnych, spełniającej ustanowione przez prawo polskie oraz Unii Europejskiej
(UE) parametry,
 Zachowanie trwałości Projektów współfinansowanych z budżetu UE,
 Zapewnienie zgodności z zapisami Biznes Planu MPWiK sp. z o.o. na lata 2013-2034,
 Stworzenie dalszych warunków do rozwoju infrastruktury wodociągowo –
kanalizacyjnej w Mysłowicach oraz pozyskanie nowych klientów indywidualnych
i instytucjonalnych,
 Osiągnięcia wymaganego bezpieczeństwa eksploatacji posiadanych środków trwałych.
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata
2016-2020” obejmuje pięcioletni pakiet inwestycyjny, o wartości netto ponad 54 mln złotych.
Zadania przewidziane do realizacji posiadają zdefiniowany budżet fazy przedinwestycyjnej
(inwentaryzacja, koncepcje, projekty techniczne). W roku obowiązywania nowych taryf
Spółka zakłada realizację inwestycji głównie ze środków własnych i przy użyciu własnych
brygad, które mają zostać wydzielone i przeniesione z bieżącej działalności Spółki do
działalności inwestycyjnej.
W ramach „Wieloletniego planu” zostaną wdrożone wodociągowe i kanalizacyjne inwestycje
liniowe (modernizacje/budowa nowych odcinków), jak i zadania technologiczne (wymiana
systemów tłocznych).
Realizacja powyższych przedsięwzięć przyczyni się m.in. do zmniejszenia strat wody,
racjonalizacji zużycia wody oraz wprowadzania ścieków.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych
metod alokacji kosztów
W roku obowiązywania nowych taryf nie wprowadzono nowych metod alokacji kosztów w
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stosunku do taryfy aktualnie obowiązującej. Jako kryterium podziału odbiorców na
poszczególne grupy uwzględniono sposób rozliczeń i zróżnicowanie kosztów wchodzących w
skład poszczególnych opłat abonamentowych. Istotnym elementem ustawy jest możliwość
stosowania różnych struktur taryfowych, w tym stałych opłat abonamentowych. Taryfy
wieloczłonowe uwzględniają ekonomiczne aspekty funkcjonowania Spółki – zastosowanie
stawki opłaty abonamentowej zapewnia większą stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Należy pamiętać, że znaczna część kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
to koszty stałe (koszty amortyzacji, podatków, materiałów, wynagrodzeń itp.). Sytuacja ta
oznacza, że jeżeli w Spółce nie wystąpi sprzedaż, to i tak ponoszone są koszty związane z
tym, że w każdej chwili Spółka jest zobowiązana dostarczyć wodę i odprowadzić ścieki z
terenów, gdzie obecne są jej urządzenia. W niniejszej taryfie dostosowano stawki opłat
abonamentowych w działalności zbiorowego odprowadzania ścieków do wymogów prawa.
Dlatego podzielono odbiorców zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i odbiorców
zbiorowego odprowadzania ścieków na siedem taryfowych grup odbiorców usług.
Wprowadzone metody alokacji kosztów, związane są bezpośrednio z istniejącą strukturą
organizacyjną w Spółce, jak również z lokalnym rynkiem, na którym usługi są świadczone.
Ustalenie w taryfie stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki, zgodnie z § 5 pkt 6 rozporządzenia
taryfowego związane jest z tym, że dostawca ścieków przemysłowych zobowiązany jest
wprowadzić do urządzeń kanalizacyjnych Spółki ścieki nie przekraczające dopuszczalnych
parametrów wskaźników zanieczyszczeń, określonych w Tabeli 3 i 4 w taryfie. Stąd Spółka
ma obowiązek przyjmować od odbiorców usług wyłącznie takie ścieki, które nie przekraczają
dopuszczalnych parametrów wskaźników zanieczyszczeń. W przypadku przekroczenia tych
wartości przez dostawcę ścieków przemysłowych, Spółka naliczała będzie opłaty za
przekroczenie wskaźników, przez co pokryje dodatkowe koszty związane z oczyszczeniem
tych ścieków.
Wprowadzone metody alokacji kosztów pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów
pomiędzy poszczególne rodzaje działalności.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf
Taryfy proponowane na okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. w porównaniu
z obecnie obowiązującymi:
w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
cena płacona we wszystkich taryfowych grupach odbiorców usług za 1 m3 wody
wzrośnie o 0,14 zł/m3 netto z 6,58 zł/m3 netto na 6,72 zł/m3 netto, a stawki opłat
abonamentowej dla:
- Grupy W1 pozostaną na niezmienionym poziomie i wynosiły będą 5,15
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- Grupy W2 ulegną obniżeniu o 0,23 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto z 4,38
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto na 4,15 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
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- Grupy W3 wzrosną o 0,10 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto z 3,46
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto na 3,56 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- Grupy W4 pozostaną na niezmienionym poziomie i wynosiły będą 5,15
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- Grupy W5 ulegną obniżeniu o 0,23 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto z 4,38
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto na 4,15 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- Grupy W6 pozostaną na niezmienionym poziomie i wynosiły będą 5,15
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- Grupy W7 ulegną obniżeniu o 0,23 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto z 4,38
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto na 4,15 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto.

w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków:
cena 1 m3 ścieków ulegnie obniżeniu o 1,70 zł/m3 netto z 10,09 zł/m3 netto na 8,39
zł/m3 netto, a stawki opłat abonamentowych dla:
- Grupy K1 - pozostaną na niezmienionym poziomie i wynosiły będą 5,15
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- Grupy K2 - ulegną obniżeniu o 0,23 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto z 4,38
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto na 4,15 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- Grupy K3 - wzrosną o 0,10 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto z 3,46
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto na 3,56 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- Grupy K4 - pozostaną na niezmienionym poziomie i wynosiły będą 5,15
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- Grupy K5 - ulegną obniżeniu o 0,23 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto z 4,38
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto na 4,15 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- Grupy K6 - pozostaną na niezmienionym poziomie i wynosiły będą 5,15
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto,
- Grupy K7 - ulegną obniżeniu o 0,23 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto z 4,38
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto na 4,15 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto.
Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutują koszty ponoszone przez
Spółkę.
Niewielki wzrost cen za świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
spadek cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków wynika ze zmiany sposobu ujęcia kosztów w
Spółce. Część kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo –
kanalizacyjnych została na etapie tworzenia taryfy wyodrębniona i przeniesiona do
planowanej działalności inwestycyjnej Spółki.
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W związku tym, że w roku obowiązywania nowych taryf nie występują raty kapitałowe ponad
wartość amortyzacji koszty spłaty rat kapitałowych w roku obowiązywania nowych taryf w
całości zostały pokryte wartością amortyzacji.
Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych nie została ujęta w
niezbędnych przychodach w taryfie w całości w związku z deklaracją pokrycia tych
wydatków Spółki przez Miasto Mysłowice w postaci dokapitalizowania.
Niezbędne do wykonania w roku obowiązywania nowych taryf inwestycje przedstawia
załączony do uzasadnienia wniosku „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020”.
Koszty działalności zaplanowano zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia taryfowego, na
podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym
wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów MPWiK
Mysłowice uwzględniając planowane zmiany warunków ekonomicznych wpływających na
poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy, w tym wynikające z zakończonych inwestycji
modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska. Rok obrachunkowy przyjęty do taryf to
okres od dnia 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.
Amortyzacja
Koszty amortyzacji oszacowano na podstawie stawek zgodnie z przyjętym przez Spółkę
planem amortyzacji na 2017 r. Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęła
uchwały, w których zostały ustalone indywidualne, niższe stawki amortyzacji, w stosunku do
majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności.
Środki uzyskane z amortyzacji przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych od
zaciągniętych na inwestycje kredytów i pożyczek oraz na inwestycje wynikające z
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2016-2020”.
Materiały
Wysokość kosztów materiałów zaplanowano w wysokości kosztów poniesionych w roku
obrachunkowym oraz planowanych zmian warunków ekonomicznych świadczenia usług na
rok obowiązywania nowych taryf.
Energia elektryczna
Koszt ten zaplanowany został w wysokości kosztów poniesionych w roku obrachunkowym
oraz planowanych zmian warunków ekonomicznych świadczenia usług na rok
obowiązywania nowych taryf.
Podatki i opłaty
Ustalając taryfę Spółka przyjęła aktualne stawki podatków i opłat planowane przez gminę
Miasto Mysłowice na rok obowiązywania taryfy.
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Usługi obce
Koszty usług obcych zaprojektowano wg planowanego zapotrzebowania na te usługi oraz cen
i stawek opłat wynikających z umów. Koszty usług obcych zostały zaplanowane na poziomie
kosztów poniesionych w roku obrachunkowym oraz planowanych zmian warunków
ekonomicznych świadczenia usług na rok obowiązywania nowych taryf.
Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników:
Koszty wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia oraz świadczeń na rzecz pracowników
zaplanowano w wysokości kosztów poniesionych w roku obrachunkowym oraz planowanych
zmian warunków ekonomicznych świadczenia usług na rok obowiązywania nowych taryf.
Pozostałe koszty
Inne kategorie kosztów zaplanowane zostały na poziomie poniesienia ich w roku
obrachunkowym oraz planowanych zmian warunków ekonomicznych świadczenia usług na
rok obowiązywania nowych taryf.
Pozostałe składniki niezbędnych przychodów:
- spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia. Raty kapitałowe od
spłacanych pożyczek i kredytów inwestycyjnych w całości znajdują pokrycie w amortyzacji
środków trwałych,
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych w celu ochrony
odbiorców przed wzrostem cen zostaną pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Miasta
Mysłowice zgodnie z wnioskiem na Sesji Rady Miasta w dniu 26.01.2017 r.,
- należności nieregularne – w roku obrachunkowym w działalności Spółki nie występowały
oraz nie planuje się ich w roku obowiązywania nowej taryfy.

Marża zysku
Na rok obowiązywania nowych taryf zaplanowano 0,5% marżę zysku brutto.
W związku z powyższym oraz zgodnie z zapisami art. 24 ustawy
Spółka wnioskuje o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków 1.03.2017 r.- 28.02.2018 r. w wysokości:
- Woda 6,72 zł/m3 netto,
- Ścieki 8,39 zł/m3 netto.
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Załączniki:
1. Sprawozdanie finansowe za 2015 r.;
2. Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Mysłowicach;
3. Informacja o ilości i cenie za wprowadzanie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka. z o.o. z siedzibą w
Mysłowicach;
4. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2016-2020;
5. Tabele od A do H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.
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Załącznik. Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mysłowicach
Przedsiębiorstwo planuje zakupić w roku taryfowym 3 502 467 m3 wody po cenie 2,19 zł./m3
Opłata abonamentowa 58.830,87 zł
Łączny koszt 7.729.233,60 zł.

Załącznik. Informacje o ilości i cenie za wprowadzanie ścieków do
urządzeń niebędących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mysłowicach
Przedsiębiorstwo planuje wprowadzić do urządzeń niebędących w jego posiadaniu 2.675.067 m3
ścieków, w tym:
2.644.359 m3 po cenie jednostkowej 2,75 zł/m3 netto
30.708 m3 po cenie jednostkowej 4,45 zł/m3 netto
Opłata abonamentowa 24 zł
Łączny koszt: 7.408.661,85 zł.
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