Uchwała Nr 0007.XXIV.9.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Gminy Krzyżanowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1-5 i ust
7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. z 2006r. Dz.U. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) na wniosek
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Górna Odra” sp. z o.o.
w Roszkowie po weryfikacji dokonanej przez Wójta Gminy Krzyżanowice
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje
§1
Zatwierdza się taryfę ustaloną przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne
„Górna Odra” sp. z o.o. w Roszkowie na okres od 01.04.2013r. do 31.03.2014 dla
Gminy Krzyżanowice stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§3
Zobowiązuje się Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Górna
Odra” sp. z o.o. w Roszkowie do ogłoszenia niniejszej uchwały w miejscowej prasie
w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 0007.XXII.78.2011r
Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na terenie Gminy Krzyżanowice i uchwała
Nr 0007.XXIII.80.2012r Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2012r
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na terenie gminy Krzyżanowice
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 kwietnia 2013r.

UZASADNIENIE
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o.o złożyło w dniu
18.01.2013r. Wójtowi Gminy Krzyżanowice wniosek o zatwierdzenie taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice na okres od
01.04.2013r. do 31.03.2014r. Taryfę opracowano w oparciu o koszty poniesione
w roku obrachunkowym oraz na podstawie planowanych kosztów obowiązywania
nowych taryf . Taryfę sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

Załącznik nr 1 do Uchwały
w/s zatwierdzenie taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie gminy
Krzyżanowice

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice
Nr 0007.XXIV.9.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Taryfa obowiązuje od dnia 01.04.2013r.
Taryfa została opublikowana w „ Gminnych Wieściach”. Treść taryfy jest wywieszona
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzyżanowicach oraz Przedsiębiorstwa
Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Górna Odra” spółka z o.o. z siedzibą w Roszkowie
przy ul. Kolejowej 2/1. PWK „Górna Odra” sp. z o.o. dołącza do umowy o zaopatrzenie
w wodę wyciąg z niniejszej taryfy. Treść taryfy udostępniony jest również na stronie
www.gornaodra.bip.org.pl.

Spis treści:
1. Informacje ogólne
2. Rodzaj prowadzonej działalności
3. Rodzaj i struktura taryfy.
4. Taryfowe grupy odbiorców usług
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
7.2 Standardy jakościowe obsługi usług

1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Krzyżanowice na okres
12 miesięcy: od dnia 01 kwietnia 2013r. do dnia 31 marca 2014r.
Taryfa została opracowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Górna
Odra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanym dalej PWK „Górna Odra”
sp. z o.o., na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn.
zm.) zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006r.
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz.U. nr 127, poz. 886) zwanego dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody
świadczonych przez PWK „Górna Odra” sp. z o.o. , z wyłączeniem odbiorców i dostawców
hurtowych.
2. Rodzaj prowadzonej działalności
Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
gminy Krzyżanowice w oparciu o Decyzję Wójta Gminy Krzyżanowice nr 7620/10/09 z dnia
20.04.2009r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Gmina Krzyżanowice posiada 62 % udziałów w spółce. PWK „Górna Odra” sp. z o.o.
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
pod nr 0000297406.
Na terenie Gminy Krzyżanowice PWK „Górna Odra” sp. z o.o. prowadzi działalność
w zakresie zaopatrzenia w wodę. Spółka została utworzona na podstawie Umowy spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aktu notarialnego spisanego przez Kancelarię
Notarialną mgr Krzysztof Gilder – Notariusz, mgr Jacek Ostalecki – Notariusz spółka
cywilna, ul. Młyńska 3/3, 44-200 Rybnik (nr rep. A nr 17547/2007).
Zgodnie z §5 pkt.4 i 5 umowy spółka prowadzi działalność w zakresie
rozprowadzania, poboru i uzdatniania wody.
Pozostałą działalność zakładu stanowi:
- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych i przesyłowych obiektów
liniowych oraz obiektów inżynierskich.
Docelowa dodatkowa działalność spółki to:
- gospodarowanie odpadami,
- działalność sanitarna i pokrewna,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.
Największym zadaniem jakie czeka spółkę jest budowa kanalizacji sanitarnej
na terenie gmin Krzyżanowice i Kornowac oraz modernizacja wodociągów
przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.

3. Rodzaj i struktura taryfy
Zgodnie z §14 Rozporządzenia PWK „Górna Odra” sp. z o.o., na podstawie kryteriów,
o których mowa w §13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia, dokonało wyboru struktury i rodzaju taryfy
ustalając:
taryfę jednolitą – zawierającą takie same dla wszystkich odbiorców ceny za dostarczoną
wodę oraz takie same dla wszystkich odbiorców stawki opłat
taryfę wieloczłonową - zawierającą ceny i stawki opłat.
W szczególności taryfa stosowana przez PWK „Górna Odra sp. z o.o. zawiera:
1)cenę za m3 dostarczonej wody w jednej grupie taryfowej odbiorców określonej w pkt.4,
2)stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę wyrażoną w złotych na odbiorcę na miesiąc.
4. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki zużycia wody, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także
na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
Ze względu na brak większego zróżnicowania warunków technicznych zaopatrzenia w wodę
oraz sposobu korzystania z urządzeń wodociągowych oraz kosztów zaopatrzenia w wodę
w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dokonano podziału odbiorców usług na jedną
taryfową grupę odbiorców usług:
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług ze względu na podobne warunki zbiorowego
zaopatrzenia w wodę obowiązują jednakowe ceny i stawki opłat.
Zgodnie z §13 ust.1 Rozporządzenia PWK „Górna Odra” sp. z o.o. dokonała wyboru rodzaju
i struktury taryfy, uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę.
Taryfowe ceny i stawki opłat zostały skalkulowane i zróżnicowane w sposób określony w §13
ust.2 Rozporządzenia.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę spółka stosuje:
1)
cenę – wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
2)
stawkę opłaty abonamentowej – wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w zł na
odbiorcę usług za miesiąc, naliczaną każdemu odbiorcy niezależnie od ilości
pobranej wody, także w przypadku całkowitego braku poboru wody. Stawki opłat
abonamentowych są kalkulowane na podstawie: kosztów utrzymania w gotowości
urządzeń wodociągowych oraz kosztów rozliczenia wodomierza (w tym kosztów
odczytu, rozliczenia należności oraz prowadzenia ewidencji odbiorców).
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
l.p. Taryfowa
Wyszczególnienie
grupa
odbiorców
0
1
2
1
1 grupa
Cena za dostarczoną wodę
Stawka opłaty abonamentowej

Cena/stawka opłaty
netto

Z VAT
8%

Jednostka
miary

3

4

5

2,76
4,50

2,98
4,86

zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy
i Rozporządzenia.
W przypadku odbiorców wody wyposażonych w wodomierze główne, ilość dostarczonej
wody ustala się na podstawie wskazań tych wodomierzy. Odbiorcy wody bez wodomierzy
rozliczani są na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, ustalonych na podstawie
Rozporządzenia Mininstra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8 poz. 70). Na dzień dzisiejszy 98% odbiorców rozlicza się
na podstawie wskazań wodomierzy.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed
stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego
zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego
zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
Przedsiębiorstwo na pisemny wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości
działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca
pokrywa koszty takiego sprawdzenia.
O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej, opłata za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę pobierana jest nie rzadziej niż co 3 miesiące, w których były świadczone usługi.
Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego czy odbiorca
usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach
określonych w umowie.
Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie
w przyrządy pomiarowe.
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Symbol taryfowej
grupy odbiorców
usług

Zakres świadczonych usług

0
1 grupa

1
Wszyscy odbiorcy wody

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu
o takie same zasady technologiczne i techniczne.
W zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami §2 pkt. 11 i §5 pkt. 2 Rozporządzenia
wprowadzono stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc.
Stawki opłaty abonamentowej w zakresie zaopatrzenia w wodę skalkulowano na podstawie
kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, odczytu wodomierza,
rozliczenia należności za wodę zgodnie z przepisami §13 pkt. 3 – 6 Rozporządzenia.
Koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych ponoszone są niezależnie od tego,
czy odbiorcy w danym okresie rzeczywiście pobierają wodę.

7.2. Standardy jakościowe obsługi usług
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa
oraz w uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr XVI/18/08 z dn. 28 lutego 2008r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Krzyżanowice opracowanego
przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o.o. z siedzibą
w Roszkowie.
Na terenie gminy Krzyżanowice prowadzony jest monitoring wody w sieci wodociągowej
w punktach ustalonych z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Raciborzu.
Badania prowadzone są oddzielnie przez PWK „Górna Odra” sp. z o.o. oraz SANEPID
w Raciborzu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Każdy podmiot wykonuje badania
w 7 punktach dla monitoringu kontrolnego oraz w 1 punkcie dla monitoringu przeglądowego.
Zakres badań jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dn. 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 61 poz. 417)
Informację o wynikach badań są publikowane na stronie www.gornaodra.bip.org.pl
w zakładce „Jakość wody”.
Jakość wody produkowanej przez PWK „Górna Odra” sp. z o.o. odpowiada obowiązującym
normom
mikrobiologicznym,
fizykochemicznym,
organoleptycznym
określonym
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417).

UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO
1. Informacje ogólne
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice na okres
od dnia 01 kwietnia 2013r. do dnia 31 marca 2014r.
Taryfy określają także warunki ich stosowania.
Taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123,
poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych
świadczonych przez PWK „Górna Odra” sp. z o.o..
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa zawiera także cenę za wodę pobraną na cele
przeciwpożarowe.
2. Zakres świadczonych usług, lokalne uwarunkowania ich świadczenia oraz standardy
jakościowe usług, w tym informacja dotyczącą wpływu określonej taryfy na ich poprawę
Na terenie gminy Krzyżanowice spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na majątku użyczonym od gminy Krzyżanowice. Wartość użyczonego
majątku wynosi 34,5 mln złotych. Odbiorcy są zaopatrywani w wodę z SUW Borucin (gmina
Krzanowice). Dobra jakość wody z ujęć w Borucinie ogranicza znacznie koszty jej
uzdatniania. Woda dostarczana jest systemem wodociągów oraz przepompowni
o następujących parametrach:
Sieci tranzytowe i rozdzielcze:
- PCV 315 mm – 4.379 m
- PCV 225 mm – 5.590 m
- PCV 160 mm – 27.730 m
- PCV 110 mm – 35.027 m
- PCV 90 mm – 19.729 m
- PCV 63 mm –
565 m
- stal 200 mm 576 m
Przyłącza wodociągowe:
 PE 32 – 45.195 m
 PE 40 – 19.746 m
 PE 50 – 2.163 m.
Sieć wodociągowa wyposażona jest również w instalację p.poż. poprzez zabudowanie 444
hydrantów.
Na sieci wodociągowej zabudowane są 2 zbiorniki wody czystej w Nowej Wiosce
o pojemności 400 m3, a także 2 zbiorniki wody na SUW Rudyszwałd o pojemności 300 m3.
W celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia dostarczanej wody na sieci zabudowano
2 przepompownie, tj. przepompownia w Tworkowie oraz przepompownia w Owsiszczach.
Również SUW Rudyszwałd, od wybudowania w 2006r. sieci tranzytowej z Roszkowa
do Rudyszwałdu, pracuje jako przepompownia. Przepompownie w Tworkowie
oraz w Rudyszwałdzie w latach 2006-2007 zostały wyposażone w system zdalnego
monitoringu umożliwiający obserwowanie pracy przepompowni za pomocą telefonu
komórkowego. Planuje się wyposażenie w podobny system przepompowni w Owsiszczach

oraz zbiorników wody w Nowej Wiosce. System pozwala na szybkie wychwytywanie
zaburzeń pracy wodociągu, co korzystnie wpływa na utrzymanie ciągłości dostaw wody.
Odbiorcy wody, u których dosyć często występowały kłopoty z zapewnieniem odpowiedniej
jakości usług (głównie ze względu na wymagane ciśnienie) są wyposażani w zestawy
hydroforowe pracujące na sieci wodociągowej. Na dzień dzisiejszy są zabudowane 2 takie
zestawy.
Sieć wodociągowa charakteryzuje się dosyć dużą awaryjnością. Jest to spowodowane złym
stanem odcinka stalowego Ø200 mm od Tworkowa do Bieńkowic, a także zastosowaniem
elementów stalowych w przyłączach do budynków (połączenie węża PE z siecią rozdzielczą
oraz przejścia przez fundament). Koszty usuwania awarii na wodociągu oraz prac
konserwacyjnych, mających na celu utrzymanie ciągłości dostaw kształtują się na poziomie
ok. 150 tys. zł rocznie.
W roku 2013 planuje się włączenie do eksploatacji wcześniej wymienionych odcinków sieci
wodociągowej. Będzie to się wiązało z wliczeniem do ceny wody ich amortyzacji, a to z kolei
wpłynie na cenę wody.
3.Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji
kosztów
Wprowadzenie nowych taryf wpłynie na możliwość wykonania dodatkowych zadań
w celu poprawy systemu dystrybucji wody, w tym na częściowe odtworzenie majątku, które
pozwoli zabezpieczyć ciągłość dostaw wody, a także ograniczy straty wody, co pozytywnie
wpłynie na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Będzie to miało ogromny wpływ na poprawę
jakości wody. Może umożliwić także realizację niektórych zadań zawartych w „Wieloletnim
planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy
Krzyżanowice, będących w posiadaniu PWK „Górna Odra” sp. z o.o. w latach 2009-2013”
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXIII/43/2009 z dnia 25.06.2009r.,
który załączono do niniejszego wniosku.
4.Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf
Spółka, prowadząc działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w oparciu o taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
gminy Krzyżanowice zatwierdzone przez Radę Gminy Krzyżanowice uchwałą
nr 000.7.XII.78.2011 z dnia 29.12.2011r., nie byłaby w stanie pokryć kosztów jej
prowadzenia w nowym okresie obowiązywania. Na dowód tego w załączeniu przedłożono
sprawozdanie za osiem miesięcy 2012r. Wprowadzenie nowych taryf powinno poprawić
wskaźniki finansowe spółki.

