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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA1)

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie okreÊlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeƒ
za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków

Na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wo-

d´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Budownictwa kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,

na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 76, poz. 537).



Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) szczegó∏owe sposoby okreÊlania taryf, w tym: 

a) kryteria ustalania niezb´dnych przychodów, 

b) alokacj´ kosztów na taryfowe grupy odbiorców
us∏ug, 

c) kryteria ró˝nicowania taryfowych cen i stawek
op∏at; 

2) wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezb´dny
zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf;

3) warunki prowadzenia rozliczeƒ za zbiorowe zaopa-
trzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcie-
ków. 

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà: 

1) ustawa — ustaw´ z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odpro-
wadzaniu Êcieków;

2) subsydiowanie skroÊne — pokrywanie kosztów
dotyczàcych jednego rodzaju prowadzonej przez
przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub jednej z grup taryfo-
wych odbiorców us∏ug przychodami pochodzàcy-
mi z innego rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej lub od innej taryfowej grupy odbior-
ców; 

3) alokacja — uznanie okreÊlonej taryfowej grupy od-
biorców us∏ug w∏aÊciwymi rodzajami kosztów
i niezb´dnych przychodów; 

4) wspó∏czynnik alokacji — wspó∏czynnik okreÊlajàcy
procentowy udzia∏ w ∏àcznych kosztach danego
rodzaju kosztów zwiàzanych z okreÊlonà taryfowà
grupà odbiorców us∏ug;

5) nale˝noÊci nieregularne — wierzytelnoÊci z tytu∏u
op∏at za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe
odprowadzanie Êcieków, nieÊciàgalne w trybie
ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wod´ i od-
prowadzanie Êcieków;

6) ostatni rok obrotowy — ostatni rok, za który zosta-
∏o zatwierdzone sprawozdanie finansowe; 

7) rok obrachunkowy poprzedzajàcy wprowadzenie
nowych taryf — 12 kolejnych pe∏nych miesi´cy
poprzedzajàcych nie wi´cej ni˝ o 2 miesiàce dzieƒ
z∏o˝enia wniosku; 

8) koszty uzasadnione — koszty okreÊlone przez
przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne na
podstawie ustawy i niniejszego rozporzàdzenia,
przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci zmierzajà-
cej do ochrony interesów odbiorców i minimaliza-
cji kosztów niezb´dnych do wykonania zadaƒ wy-
nikajàcych z ustawy; 

9) cena za dostarczonà wod´ — wielkoÊç wyra˝onà
w jednostkach pieni´˝nych, którà odbiorca us∏ug
jest obowiàzany zap∏aciç przedsi´biorstwu wodo-
ciàgowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wo-
dy; do ceny dolicza si´ podatek od towarów i us∏ug,
w wysokoÊci okreÊlonej odr´bnymi przepisami;

10) cena za odprowadzone Êcieki — wielkoÊç wyra˝o-
nà w jednostkach pieni´˝nych, którà odbiorca
us∏ug jest obowiàzany zap∏aciç przedsi´biorstwu
wodociàgowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowa-
dzonych Êcieków lub za jednostk´ miary po-
wierzchni zanieczyszczonej o trwa∏ej nawierzchni,
z której odprowadzane sà Êcieki opadowe i rozto-
powe kanalizacjà deszczowà; do ceny dolicza si´
podatek wymieniony w pkt 9; 

11) stawka op∏aty abonamentowej — wielkoÊç wyra-
˝onà w jednostkach pieni´˝nych, w z∏ na odbiorc´
us∏ug za okres rozliczeniowy, którà odbiorca us∏ug
jest obowiàzany zap∏aciç przedsi´biorstwu wodo-
ciàgowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w goto-
woÊci do Êwiadczenia us∏ug urzàdzeƒ wodociàgo-
wych lub kanalizacyjnych oraz jednostk´ us∏ugi
odczytu wodomierza lub urzàdzenia pomiarowego
i rozliczenia nale˝noÊci za iloÊç dostarczonej wody
lub iloÊç odprowadzonych Êcieków; do stawki
op∏aty abonamentowej dolicza si´ podatek wy-
mieniony w pkt 9;

12) gotowoÊç do Êwiadczenia us∏ug — koszty eksplo-
atacji i utrzymania urzàdzeƒ wodociàgowych lub
kanalizacyjnych, stanowiàcych nie wi´cej ni˝ 15 %
ca∏oÊci tych kosztów, podzielonych zgodnie z przy-
j´tym wspó∏czynnikiem alokacji na taryfowe gru-
py odbiorców oraz liczb´ odbiorców w danej gru-
pie taryfowej. 

§ 3. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne: 

1) opracowuje taryf´ dla zbiorowego zaopatrzenia
w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków
w sposób zapewniajàcy: 

a) uzyskanie niezb´dnych przychodów, 

b) ochron´ odbiorców us∏ug przed nieuzasadnio-
nym wzrostem cen i stawek op∏at, 

c) eliminowanie subsydiowania skroÊnego, 

d) motywowanie odbiorców us∏ug do racjonalne-
go u˝ytkowania wody i ograniczania zanieczysz-
czenia Êcieków, 

e) ∏atwoÊç obliczania i sprawdzania cen i stawek
op∏at; 

2) okreÊla taryf´ odpowiednià do zakresu prowadzo-
nej dzia∏alnoÊci gospodarczej w dziedzinie zbioro-
wego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odpro-
wadzania Êcieków. 

§ 4. 1. W taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wo-
d´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków okreÊla si´: 

1) rodzaje prowadzonej dzia∏alnoÊci;

2) rodzaj i struktur´ taryfy;
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3) taryfowe grupy odbiorców us∏ug; 

4) rodzaje i wysokoÊç cen i stawek op∏at; 

5) warunki rozliczeƒ z uwzgl´dnieniem wyposa˝enia
nieruchomoÊci w przyrzàdy i urzàdzenia pomiaro-
we;

6) warunki stosowania cen i stawek op∏at. 

2. W warunkach stosowania cen i stawek op∏at,
o których mowa w ust. 1 pkt 6, w szczególnoÊci okre-
Êla si´: 

1) zakres Êwiadczonych us∏ug dla poszczególnych ta-
ryfowych grup odbiorców; 

2) standardy jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców us∏ug. 

3. Taryfowe ceny i stawki op∏at ustala si´ w taki
sposób, aby na ich podstawie i na podstawie zakresu
i rozmiaru Êwiadczonych us∏ug mo˝liwe by∏o oblicze-
nie nale˝noÊci za korzystanie z tych us∏ug. 

§ 5. Taryfy, w zale˝noÊci od ich rodzaju i struktury,
dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców za-
wierajà: 

1) cen´ za m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach do-
konywanych na podstawie odczytu wskazaƒ wo-
domierza lub na podstawie przepisów dotyczà-
cych przeci´tnych norm zu˝ycia wody; 

2) stawk´ op∏aty abonamentowej na odbiorc´: 

a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodo-
mierza g∏ównego lub wskazania wodomierza
mierzàcego iloÊç wody bezpowrotnie zu˝ytej, 

b) w rozliczeniach z osobà korzystajàcà z lokalu
w budynku wielolokalowym,

c) w rozliczeniach na podstawie przepisów doty-
czàcych przeci´tnych norm zu˝ycia wody; 

3) cen´ za m3 odprowadzonych Êcieków w rozlicze-
niach z odbiorcami za iloÊç odprowadzonych Êcie-
ków, ustalonà na podstawie wskazaƒ urzàdzenia
pomiarowego lub zu˝ycia wody okreÊlonego
zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na pod-
stawie przepisów dotyczàcych przeci´tnych norm
zu˝ycia wody; 

4) cen´ za jednostk´ miary powierzchni zanieczysz-
czonej o trwa∏ej nawierzchni, z której odprowadza-
ne sà Êcieki opadowe i roztopowe kanalizacjà
deszczowà, uwzgl´dniajàcà rodzaj i sposób zago-
spodarowania powierzchni;

5) stawk´ op∏aty abonamentowej na odbiorc´: 

a) w rozliczeniach za iloÊç odprowadzonych Êcie-
ków ustalonà na podstawie zu˝ycia wody okre-
Êlonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza
g∏ównego lub na podstawie przepisów dotyczà-
cych przeci´tnych norm zu˝ycia wody, 

b) w rozliczeniach za iloÊç odprowadzonych Êcie-
ków ustalonà zgodnie ze wskazaniami urzàdze-
nia pomiarowego,

c) w rozliczeniach za Êcieki opadowe i roztopowe
odprowadzane kanalizacjà deszczowà;

6) stawk´ op∏aty za przekroczenie warunków wpro-
wadzania Êcieków przemys∏owych do urzàdzeƒ
kanalizacyjnych, w zale˝noÊci od wykorzystania
przepustowoÊci oczyszczalni, stosowanej techno-
logii oczyszczania Êcieków komunalnych oraz uzy-
skiwanego stopnia redukcji ∏adunku zanieczysz-
czeƒ i sposobu stosowania osadów Êciekowych;
do stawki op∏aty dolicza si´ podatek, o którym mo-
wa w § 2 pkt 9;

7) stawk´ op∏aty za przy∏àczenie do urzàdzeƒ wodo-
ciàgowo-kanalizacyjnych, b´dàcych w posiadaniu
przedsi´biorstwa, wynikajàcà z kosztów przepro-
wadzenia prób technicznych przy∏àcza wybudo-
wanego przez odbiorc´ us∏ug; do stawki op∏aty
dolicza si´ podatek, o którym mowa w § 2 pkt 9.

Rozdzia∏ 2

Kryteria ustalania niezb´dnych przychodów

§ 6. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne
ustala niezb´dne przychody dla potrzeb obliczenia ta-
ryfowych cen i stawek op∏at planowanych na rok obo-
wiàzywania taryf, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci: 

1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:

a) amortyzacj´ lub odpisy umorzeniowe,

b) podatki i op∏aty niezale˝ne od przedsi´biorstwa, 

c) op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska; 

2) koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowa-
dzania Êcieków do urzàdzeƒ kanalizacyjnych nie-
b´dàcych w jego posiadaniu;

3) sp∏aty rat kapita∏owych ponad wartoÊç amortyzacji
lub umorzenia; 

4) sp∏aty odsetek od zaciàgni´tych kredytów i po˝y-
czek; 

5) nale˝noÊci nieregularne;

6) mar˝´ zysku.

§ 7. 1. Koszty, o których mowa w § 6 pkt 1—5, pla-
nuje si´ na podstawie: 

1) kosztów poniesionych w roku obrachunkowym po-
przedzajàcym rok, w którym wprowadzana jest ta-
ryfa, ustalonych na podstawie ewidencji ksi´go-
wej kosztów sporzàdzonej zgodnie z przepisami
o rachunkowoÊci, z uwzgl´dnieniem planowanych
zmian warunków ekonomicznych wp∏ywajàcych
na poziom kosztów w roku obowiàzywania taryfy; 

2) kosztów wynikajàcych z inwestycji modernizacyj-
no-rozwojowych i ochrony Êrodowiska, ustalo-
nych na podstawie wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urzàdzeƒ wodociàgowych i kanali-
zacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzajà-
cym rok, w którym wprowadzona jest taryfa,
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z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z planu
w roku obowiàzywania nowych taryf. 

2. Koszty wynikajàce z inwestycji modernizacyjno-
-rozwojowych i ochrony Êrodowiska, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, obejmujà w szczególnoÊci: 

1) sp∏at´ rat kapita∏owych ponad wartoÊç amortyzacji
lub umorzenia;

2) odsetki od kredytów lub po˝yczek zaciàgni´tych
na realizacj´ inwestycji oraz koszty finansowe ich
obs∏ugi. 

3. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochro-
ny Êrodowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przed-
si´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne w szczegól-
noÊci realizuje: 

1) ze Êrodków w∏asnych; 

2) z kredytów lub po˝yczek; 

3) z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytu-
cje dysponujàce Êrodkami finansowymi na inwe-
stycje infrastrukturalne i ochrony Êrodowiska. 

4. Koszty Êwiadczenia us∏ug wodociàgowych i ka-
nalizacyjnych obcià˝a si´ kosztami inwestycji finanso-
wanych ze Êrodków w∏asnych, w tym z kredytów lub
po˝yczek sp∏acanych przez przedsi´biorstwo. 

5. Uwzgl´dnienie w niezb´dnych przychodach i ta-
ryfowych cenach i stawkach op∏at kosztów inwestycji,
o których mowa w ust. 4, powinno byç dokonywane
stopniowo i roz∏o˝one w czasie. 

§ 8. 1. Na podstawie kosztów, o których mowa w § 7
ust. 1, ustala si´ niezb´dne przychody jako sum´ sk∏ad-
ników: 

1) iloczynu sumy kosztów wynagrodzeƒ oraz Êwiad-
czeƒ na rzecz pracowników i Êredniorocznego
wskaênika przyrostu przeci´tnego miesi´cznego
wynagrodzenia, ustalonego przez strony upraw-
nione do zawarcia zak∏adowego uk∏adu zbiorowe-
go pracy, a w przypadku braku zawarcia takiego
uk∏adu, wskaênika ustalonego przez uprawniony
organ na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia
1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta∏towania
przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´-
biorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z póên. zm.2)), og∏oszonego
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, lub Êredniorocznego wskaênika
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ustalonego
w ustawie bud˝etowej;

2) iloczynu sumy kosztów materia∏ów, us∏ug trans-
portowych i Êredniorocznego wskaênika cen pro-
dukcji sprzedanej przemys∏u;

3) pozosta∏ych kosztów eksploatacji i utrzymania we-
d∏ug planowanych bàdê obowiàzujàcych stawek
na rok obowiàzywania taryf; 

4) planowanych bàdê wynikajàcych z zawartej przez
przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne umo-
wy kosztów zakupionej wody lub kosztów wprowa-
dzanych Êcieków do urzàdzeƒ nieb´dàcych w posia-
daniu przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyj-
nego; 

5) nale˝noÊci nieregularnych, ustalanych na podsta-
wie odpisów aktualizujàcych te nale˝noÊci.

2. Koszty, o których mowa w § 7 ust. 2, ustala si´
w wielkoÊciach wynikajàcych z umowy kredytowej lub
po˝yczkowej w roku obowiàzywania taryf na podsta-
wie:

1) sp∏at rat kapita∏owych ponad wartoÊç amortyzacji
lub umorzenia;

2) odsetek od kredytów i po˝yczek, kosztów finanso-
wych ich obs∏ugi zgodnie z wielkoÊciami wynikajà-
cymi z zawartych umów. 

3. Kwot´ rat kapita∏owych ponad wartoÊç amorty-
zacji ustala si´ w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy kwotà
raty do sp∏aty a kwotà amortyzacji od przyj´tego
do eksploatacji danego Êrodka trwa∏ego w okresie
obowiàzywania nowej taryfy.

§ 9. 1. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanaliza-
cyjne, które zgodnie z zawartà umowà u˝ytkuje nieod-
p∏atnie Êrodki trwa∏e, mo˝e uwzgl´dniaç w niezb´d-
nych przychodach amortyzacj´ lub umorzenie, je˝eli
zawrze z gminà porozumienie ustalajàce, ˝e Êrodki fi-
nansowe pozyskane przez przedsi´biorstwo z tego ty-
tu∏u, pomniejszone o nale˝ny podatek dochodowy,
b´dà wykorzystywane wy∏àcznie na cele modernizacji
i odtworzenia tych Êrodków trwa∏ych. 

2. WartoÊç nale˝noÊci nieregularnych uprawdopo-
dabnia si´ w sposób okreÊlony w ustawie z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z póên. zm.3)).

3. Przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne,
których forma organizacyjno-prawna uniemo˝liwia
zaliczanie kosztów amortyzacji lub umorzenia
do kosztów uzyskania przychodów, mogà uwzgl´d-
niaç je w niezb´dnych przychodach, stanowiàcych
podstaw´ do ustalania cen i stawek op∏at, je˝eli Êrod-
ki pochodzàce z amortyzacji lub umorzenia b´dà sta-
nowiç wy∏àcznie êród∏o finansowania modernizacji
i odtworzenia Êrodków trwa∏ych oraz sp∏aty kredytów
i po˝yczek zaciàgni´tych na sfinansowanie inwesty-
cji. 

Dziennik Ustaw Nr 127 — 6590 — Poz. 886

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100,
poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 26,
poz. 226 i Nr 240, poz. 2407. 

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.



Rozdzia∏ 3

Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców
us∏ug

§ 10. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyj-
ne okreÊla alokacj´ kosztów na taryfowe grupy od-
biorców odpowiednio dla zaopatrzenia w wod´ i od-
prowadzania Êcieków.

§ 11. 1. Dla dokonania alokacji na taryfowe grupy
odbiorców us∏ug, uzasadnione koszty poÊrednie,
wspólne dla wszystkich rodzajów dzia∏alnoÊci gospo-
darczej zwiàzanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wo-
d´ i zbiorowym odprowadzaniem Êcieków, przedsi´-
biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dzieli na po-
szczególne rodzaje prowadzonej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej oraz na poszczególne taryfowe grupy odbior-
ców us∏ug.

2. Koszty odprowadzania Êcieków opadowych lub
roztopowych kanalizacjà ogólnosp∏awnà stanowià
wspólne dla wszystkich taryfowych grup odbiorców
us∏ug kanalizacyjnych koszty zwiàzane z odprowadza-
niem Êcieków. 

3. Metody podzia∏ów kosztów, o których mowa
w ust. 1, nie mogà ulec zmianie w okresie obowiàzy-
wania taryfy. 

4. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne
dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbior-
ców us∏ug, uwzgl´dniajàc lokalne uwarunkowania,
w szczególnoÊci: 

1) wielkoÊç zró˝nicowania kosztów Êwiadczenia
us∏ug w poszczególnych taryfowych grupach od-
biorców us∏ug, mierzonà kosztami jednostkowy-
mi; 

2) dost´pnoÊç danych odnoszàcych si´ do poszcze-
gólnych rodzajów kosztów; 

3) struktur´ i rodzaj planowanych taryf; 

4) stabilnoÊç stosowanych metod alokacji kosztów; 

5) wyposa˝enie w wodomierze i urzàdzenia pomiaro-
we;

6) mo˝liwoÊç wyodr´bniania kosztów dla ich w∏aÊci-
wej alokacji.

5. Dla potrzeb alokacji kosztów na taryfowe grupy
odbiorców us∏ug metody podzia∏u kosztów w szcze-
gólnoÊci uwzgl´dniajà okreÊlenie: 

1) wspó∏czynników alokacji kosztów wyliczonych
na podstawie udzia∏ów poszczególnych taryfo-
wych grup odbiorców us∏ug w ca∏kowitej iloÊci
dostarczonej wody lub w ca∏kowitej iloÊci odebra-
nych Êcieków — w odniesieniu do kosztów, któ-
rych wysokoÊç dla poszczególnych taryfowych
grup odbiorców us∏ug jest wprost proporcjonal-
na do wielkoÊci Êwiadczonych us∏ug dla tych
grup; 

2) wspó∏czynników alokacji kosztów ustalonych
w oparciu o ewidencj´ ksi´gowà kosztów, prowa-
dzonà zgodnie z obowiàzujàcymi zasadami ra-
chunkowoÊci — w odniesieniu do kosztów, któ-
rych nie da si´ podzieliç na poszczególne taryfowe
grupy odbiorców w oparciu o wielkoÊç Êwiadczo-
nych us∏ug.

6. Metody, o których mowa w ust. 5, mogà
uwzgl´dniaç okreÊlenie wspó∏czynników alokacji
kosztów ustalonych w oparciu o analiz´ kosztów —
w odniesieniu do kosztów zale˝nych od uwarunko-
waƒ technicznych Êwiadczenia us∏ug, w szczególno-
Êci takich jak: wielkoÊç ∏adunku zanieczyszczeƒ
w przyjmowanych do odprowadzenia Êciekach, wyko-
rzystanie przepustowoÊci urzàdzeƒ wodociàgowych
i kanalizacyjnych, wielkoÊç, rodzaj i sposób zagospo-
darowania powierzchni zanieczyszczonej o trwa∏ej na-
wierzchni. 

§ 12. 1. Dla potrzeb alokacji kosztów system finan-
sowo-ksi´gowy przedsi´biorstw wodociàgowo-kanali-
zacyjnych powinien zapewniaç ewidencjonowanie
i przetwarzanie danych zgodnie z odr´bnymi przepisa-
mi. 

2. System, o którym mowa w ust. 1, w szczególno-
Êci powinien umo˝liwiaç podzia∏ na poszczególne ro-
dzaje dzia∏alnoÊci i grupy taryfowe odbiorców us∏ug
oraz okreÊlaç: 

1) przychody; 

2) koszty eksploatacji i utrzymania, z podzia∏em
na bezpoÊrednie i poÊrednie;

3) odsetki i raty kapita∏owe ponad wartoÊç amortyza-
cji lub umorzenia od zaciàgni´tych kredytów lub
udzielonych po˝yczek; 

4) Êrodki trwa∏e.

Rozdzia∏ 4

Kryteria ró˝nicowania cen i stawek op∏at

§ 13. 1. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanaliza-
cyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryfy,
uwzgl´dniajàc lokalne uwarunkowania w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odpro-
wadzania Êcieków.

2. Taryfowe ceny i stawki op∏at powinny byç kalku-
lowane i ró˝nicowane w taki sposób, ˝eby zapewniç: 

1) uzyskanie z wp∏at odbiorców us∏ug przychodów
na poziomie zapewniajàcym samofinansowanie
si´ dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa oraz zysku; 

2) motywowanie odbiorców us∏ug do racjonalnego
korzystania z wody i ograniczania zanieczyszcze-
nia Êcieków; 

3) eliminacj´ subsydiowania skroÊnego;
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4) ∏atwoÊç ustalania i sprawdzania nale˝noÊci
za Êwiadczenie us∏ug.

3. Stawk´ op∏aty abonamentowej kalkuluje si´
na podstawie kosztów:

1) utrzymania w gotowoÊci urzàdzeƒ wodociàgo-
wych lub kanalizacyjnych;

2) odczytu wodomierza lub urzàdzenia pomiarowe-
go;

3) rozliczenia nale˝noÊci za wod´ lub Êcieki.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nie sà
uwzgl´dniane w stawce op∏aty abonamentowej kalku-
lowanej dla osób korzystajàcych z lokali w budynku
wielolokalowym, które rozliczane sà zgodnie z umowà
zawartà z przedsi´biorstwem wodociàgowo-kanaliza-
cyjnym.

5. Koszty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, nie sà
uwzgl´dniane w stawce op∏aty abonamentowej kalku-
lowanej dla odbiorców us∏ug rozliczanych na podsta-
wie przepisów dotyczàcych przeci´tnych norm zu˝ycia
wody i dla odbiorców us∏ug odprowadzajàcych Êcieki
opadowe i roztopowe kanalizacjà deszczowà.

6. W∏àczenie do stawki op∏aty abonamentowej
kosztów utrzymania w gotowoÊci urzàdzeƒ wodocià-
gowych lub kanalizacyjnych pomniejsza odpowiednio
o t´ cz´Êç koszty eksploatacji i utrzymania tych urzà-
dzeƒ przy kalkulowaniu cen za wod´ lub Êcieki.

7. Ró˝nicowanie cen i stawek op∏at, o których mo-
wa w ust. 2, zapewnia si´ w szczególnoÊci przez: 

1) podzia∏ odbiorców us∏ug na grupy taryfowe i przy-
pisanie do poszczególnych grup odpowiadajàcych
im planowanych kosztów Êwiadczenia us∏ug; 

2) wybór rodzaju taryf i odpowiedniej dla poszcze-
gólnych taryf struktury cen i stawek op∏at; 

3) uwzgl´dnienie, przy okreÊlaniu niezb´dnych przy-
chodów odpowiadajàcych poszczególnym taryfo-
wym cenom i stawkom op∏at, zró˝nicowania kosz-
tów eksploatacji i utrzymania odpowiednio do zu-
˝ycia wody i odprowadzania Êcieków przez odbior-
ców z poszczególnych grup taryfowych oraz kosz-
tów wynikajàcych z nak∏adów inwestycyjnych. 

§ 14. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyj-
ne na podstawie kryteriów, o których mowa w § 13
ust. 2 i 3, dokonuje wyboru struktury i rodzaju taryfy,
uwzgl´dniajàc:

1) w zale˝noÊci od przyj´tego rodzaju taryfy dla po-
szczególnych taryfowych grup odbiorców us∏ug: 

a) taryf´ jednolità — zawierajàcà jednolite ceny
us∏ug i jednolite stawki op∏at dla wszystkich ta-
ryfowych grup odbiorców, odr´bne dla zaopa-
trzenia w wod´ i dla odprowadzania Êcieków, 

b) taryf´ niejednolità — zawierajàcà ró˝ne dla po-
szczególnych taryfowych grup odbiorców ceny

za dostarczonà wod´ i ceny za odprowadzane
Êcieki lub ró˝ne dla poszczególnych grup tary-
fowych odbiorców stawki op∏at;

2) w zale˝noÊci od struktury taryfy: 

a) taryf´ jednocz∏onowà — zawierajàcà cen´ od-
niesionà do 1 m3 dostarczanej wody lub 1 m3

odprowadzanych Êcieków lub cen´ odniesionà
do jednostki miary powierzchni zanieczyszczo-
nej o trwa∏ej nawierzchni, jej rodzaju i sposobu
zagospodarowania, z której odprowadzane sà
Êcieki opadowe i roztopowe kanalizacjà desz-
czowà, bez stawki op∏aty abonamentowej,

b) taryf´ wielocz∏onowà — zawierajàcà ceny
i stawki op∏at;

3) w zale˝noÊci od zró˝nicowania cen wody w ró˝-
nych przedzia∏ach jej zu˝ycia lub Êcieków w ró˝-
nych przedzia∏ach ich wprowadzania: 

a) taryf´ sezonowà, charakteryzujàcà si´ wy˝szy-
mi cenami wody lub Êcieków w sezonie szczy-
towego zapotrzebowania na us∏ugi wodociàgo-
wo-kanalizacyjne i ni˝szymi cenami poza sezo-
nem,

b) taryf´ progresywnà, stosowanà przy ograni-
czonych mo˝liwoÊciach ujmowania wody lub
oczyszczania Êcieków przez przedsi´biorstwo
wodociàgowo-kanalizacyjne, w której ceny wo-
dy lub Êcieków rosnà wraz ze wzrostem ich ilo-
Êci ponad przedzia∏ nie mniejszy, ni˝ to wynika
z przepisów dotyczàcych przeci´tnych norm zu-
˝ycia wody. 

§ 15. 1. Dla okreÊlenia taryfowych cen i stawek
op∏at, odpowiednio dla zaopatrzenia w wod´ i odpro-
wadzania Êcieków, dokonuje si´: 

1) podzia∏u odbiorców us∏ug na taryfowe grupy od-
biorców us∏ug;

2) wyboru rodzaju taryfy; 

3) alokacji niezb´dnych przychodów na taryfowe
grupy odbiorców us∏ug; 

4) podzia∏u niezb´dnych przychodów w poszczegól-
nych taryfowych grupach odbiorców us∏ug odpo-
wiednio do za∏o˝onej struktury cen i rodzaju sta-
wek op∏at; 

5) obliczania taryfowych cen i rodzaju stawek op∏at. 

2. Obliczenie taryfowych cen i stawek op∏at nast´-
puje przez podzielenie odpowiadajàcych im planowa-
nych rocznych niezb´dnych przychodów przez plano-
wanà rocznà iloÊç Êwiadczonych us∏ug. 

3. Planowanà rocznà iloÊç Êwiadczonych us∏ug ob-
licza si´ jako sum´ zweryfikowanej iloÊci Êwiadczo-
nych us∏ug w roku obrachunkowym poprzedzajàcym
rok planowanego wprowadzenia taryfy oraz zmiany
iloÊci Êwiadczonych us∏ug, w tym wynikajàcej w szcze-
gólnoÊci z planowanej realizacji wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji.
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Rozdzia∏ 5

Warunki prowadzenia rozliczeƒ za zbiorowe
zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie

Êcieków

§ 16. 1. Nale˝noÊci za zbiorowe zaopatrzenie w wo-
d´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków ustala si´ jako
iloczyny taryfowych cen i stawek op∏at oraz odpowia-
dajàcych im iloÊci Êwiadczonych us∏ug. 

2. IloÊç pobranej wody w budynkach wyposa˝o-
nych w wodomierze g∏ówne ustala si´ zgodnie z ich
wskazaniami. 

3. W przypadku braku wodomierzy, o których mo-
wa w ust. 2, iloÊç dostarczonej wody do budynku usta-
la si´ zgodnie z przepisami dotyczàcymi przeci´tnych
norm zu˝ycia wody. 

4. W zale˝noÊci od wyposa˝enia budynków w urzà-
dzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru iloÊci
wody bezpowrotnie zu˝ytej, iloÊç odprowadzonych
Êcieków ustala si´ na podstawie wskazaƒ urzàdzenia
pomiarowego, a w przypadku jego braku — jako rów-
nà iloÊci wody pobranej lub iloÊci wody pobranej po-
mniejszonej o iloÊç wody bezpowrotnie zu˝ytej, okre-
Êlonej zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy.

5. Je˝eli taryfa zawiera stawk´ op∏aty abonamen-
towej, nale˝noÊci wynikajàce z jej wysokoÊci regulo-
wane sà niezale˝nie od tego, czy odbiorca us∏ug po-
biera∏ wod´ lub odprowadza∏ Êcieki w okresie rozlicze-
niowym. 

6. Je˝eli przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanaliza-
cyjne Êwiadczy wy∏àcznie us∏ug´ odprowadzania Êcie-
ków oraz brak jest urzàdzenia pomiarowego, iloÊç
Êcieków ustala si´ zgodnie z przepisami dotyczàcymi
przeci´tnych norm zu˝ycia wody, a w przypadku bra-
ku odniesienia w tych normach — jako równà iloÊci
Êcieków okreÊlonej w umowie.

7. W rozliczeniach z osobami korzystajàcymi z lo-
kali w budynku wielolokalowym oraz z w∏aÊcicielem
lub zarzàdcà tego budynku nale˝noÊci za dostarczonà
wod´ lub odprowadzone Êcieki mogà byç regulowane
na podstawie prognozy iloÊci us∏ug, które majà byç
Êwiadczone przez przedsi´biorstwo wodociàgowo-ka-
nalizacyjne.

8. Prognoza, o której mowa w ust. 7, wynika
z umowy i jest ustalana zgodnie z przepisami dotyczà-
cymi przeci´tnych norm zu˝ycia wody lub na podsta-
wie Êredniego zu˝ycia wody w ubieg∏ym okresie rozli-
czeniowym.

§ 17. 1. Odbiorca us∏ug dokonuje zap∏aty za dostar-
czonà wod´ lub odprowadzone Êcieki w terminie okre-
Êlonym w fakturze, który nie mo˝e byç krótszy ni˝
14 dni od daty jej wys∏ania lub dostarczenia w inny
sposób.

2. Odbiorcy us∏ug, o których mowa w § 16 ust. 7,
regulujà nale˝noÊci, których wielkoÊç ustalona jest

na podstawie prognozy, w terminach wynikajàcych
z zawartej umowy.

3. Rozliczenie faktycznej iloÊci Êwiadczonych przez
przedsi´biorstwo us∏ug dokonywane jest na podsta-
wie wskazaƒ wodomierzy lub urzàdzenia pomiarowe-
go przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze przy zmia-
nie cen za wod´ lub Êcieki, których iloÊç nie jest usta-
lana na podstawie przepisów dotyczàcych przeci´t-
nych norm zu˝ycia wody lub jednostki miary po-
wierzchni zanieczyszczonej o trwa∏ej nawierzchni.
Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio. 

4. Zg∏oszenie przez odbiorc´ us∏ug zastrze˝eƒ
do wysokoÊci faktury nie wstrzymuje jej zap∏aty. 

5. W przypadku nadp∏aty zalicza si´ jà na poczet
przysz∏ych nale˝noÊci lub, na ˝àdanie odbiorcy us∏ug,
zwraca si´ jà w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia wnio-
sku w tej sprawie. 

§ 18. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owe-
go dzia∏ania wodomierza g∏ównego iloÊç pobranej
wody ustala si´ na podstawie Êredniego zu˝ycia wody
w okresie 3 miesi´cy przed stwierdzeniem niespraw-
noÊci dzia∏ania wodomierza, a gdy nie jest to mo˝liwe
— na podstawie Êredniego zu˝ycia wody w analogicz-
nym okresie roku ubieg∏ego lub iloczynu Êredniomie-
si´cznego zu˝ycia wody w roku ubieg∏ym i liczby mie-
si´cy nieprawid∏owego dzia∏ania wodomierza. 

2. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne
na wniosek odbiorcy us∏ug wyst´puje o sprawdzenie
prawid∏owoÊci dzia∏ania wodomierza g∏ównego.

3. W przypadku gdy sprawdzenie prawid∏owoÊci
dzia∏ania wodomierza nie potwierdza zg∏oszonych
przez odbiorc´ us∏ug zastrze˝eƒ, pokrywa on koszty
sprawdzenia.

Rozdzia∏ 6

Wzór wniosku o zatwierdzenie taryf i zakres
informacji zawartych w uzasadnieniu taryf

§ 19. 1. Do wniosku, o którym mowa w art. 24
ust. 2 ustawy, do∏àcza si´:

1) taryf´ lub taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod´
i zbiorowe odprowadzanie Êcieków;

2) uzasadnienie wniosku.

2. W uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryf
zamieszcza si´ w szczególnoÊci informacje dotyczàce:

1) zakresu Êwiadczonych us∏ug i lokalnych uwarun-
kowaƒ ich Êwiadczenia;

2) standardów jakoÊciowych us∏ug, w tym informa-
cj´ dotyczàcà wp∏ywu okreÊlonej taryfy na ich po-
praw´;

3) spodziewanej poprawy jakoÊci us∏ug przy wpro-
wadzeniu nowych metod alokacji kosztów;
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4) zmian warunków ekonomicznych w czasie obo-
wiàzywania taryf.

3. Do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf
do∏àcza si´: 

1) ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obroto-
wy;

2) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzàdzeƒ
wodociàgowych i urzàdzeƒ kanalizacyjnych, z za-
strze˝eniem art. 21 ust. 7 ustawy; 

3) informacj´ o iloÊci i cenie za zakup wody przez
przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne lub
informacj´ o iloÊci i cenie za wprowadzenie Êcie-
ków do urzàdzeƒ nieb´dàcych w posiadaniu tego
przedsi´biorstwa;

4) tabele stanowiàce za∏àczniki do wzoru wniosku,
b´dàce szczegó∏owà kalkulacjà cen i stawek op∏at
okreÊlajàce:

a) porównanie cen i stawek op∏at taryfy obowià-
zujàcej w dniu z∏o˝enia wniosku z cenami
i stawkami op∏at nowej taryfy dotyczàcej za-
opatrzenia w wod´,

b) porównanie cen i stawek op∏at taryfy obowià-
zujàcej w dniu z∏o˝enia wniosku z cenami
i stawkami op∏at nowej taryfy dotyczàcej od-
prowadzania Êcieków, 

c) ustalenie poziomu niezb´dnych przychodów,

d) alokacj´ niezb´dnych przychodów wed∏ug tary-
fowych grup odbiorców us∏ug w roku obowià-
zywania nowych taryf, 

e) wspó∏czynniki alokacji w roku obowiàzywania
nowych taryf,

f) kalkulacj´ cen i stawek op∏at za wod´ i odpro-
wadzanie Êcieków metodà alokacji prostej,

g) zestawienie przychodów wed∏ug taryfowych
grup odbiorców us∏ug, z uwzgl´dnieniem wiel-
koÊci zu˝ycia oraz cen i stawek op∏at w roku
obowiàzywania nowych taryf w z∏otych,

h) skutki finansowe zmiany cen i stawek op∏at
za zaopatrzenie w wod´ i odprowadzanie Êcie-
ków.

4. Wzór wniosku wraz z tabelami, o których mowa
w ust. 3 pkt 4, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia. 

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 20. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, stosuje
si´ przepisy rozporzàdzenia, o którym mowa w § 21.

§ 21. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie okreÊlania ta-
ryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warun-
ków rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbio-
rowe odprowadzanie Êcieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257).

§ 22. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
16 sierpnia 2006 r. 

Minister Budownictwa: A. Jaszczak
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Budownictwa
z dnia 28 czerwca 2006 r. (poz. 886)

WZÓR WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD¢
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ÂCIEKÓW

...................................................
(miejscowoÊç, data)

............................................................
(przedsi´biorstwo

wodociàgowo-kanalizacyjne)

...........................................
(rada gminy)

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD¢

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ÂCIEKÓW

................................................................................... przedk∏ada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
(przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne)

zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków na terenie gminy ........................................................ 

na okres od dnia ............................. do dnia ........................................ .

Powy˝sze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-

niu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wyko-

nawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki op∏at zawarte w taryfach okreÊlono na podstawie niezb´dnych przychodów dla prowadzenia

dzia∏alnoÊci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków na terenie gmi-

ny .................................................. .

Kierujàcy przedsi´biorstwem
wodociàgowo-kanalizacyjnym:

.......................................................

Za∏àczniki:
tabele od A do H
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Tabela A. Porównanie cen i stawek op∏at taryfy obowiàzujàcej w dniu z∏o˝enia wniosku z cenami i stawkami
op∏at nowej taryfy dotyczàcej zaopatrzenia w wod´

Lp.

Wyszczególnienie
Taryfa obowiàzujàca Taryfa nowa

Zmiana %

4/3taryfowa
grupa

odbiorców
us∏ug

rodzaj cen i stawek op∏at
wielkoÊç cen i stawek op∏at

0 1 2 3 4 5

1 Grupa 1 — cena wody (z∏/m3)
— stawka op∏aty abona-

mentowej
— ...
— cena wskaênikowa1)

2 Grupa 2 — cena wody (z∏/m3)
— stawka op∏aty abona-

mentowej
— ...
— cena wskaênikowa1)

3 Grupa ... — cena wody (z∏/m3)
— stawka op∏aty abona-

mentowej
— ...
— cena wskaênikowa1)

Uwaga:

1) Cen´ wskaênikowà nale˝y wyliczaç jako sum´ rocznych nale˝noÊci za wod´, wynikajàcych z cen i stawek
op∏at w z∏, podzielonà przez rocznà wielkoÊç sprzeda˝y wody w m3.
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Lp.

Wyszczególnienie
Taryfa obowiàzujàca Taryfa nowa

Zmiana %

4/3taryfowa
grupa

odbiorców
us∏ug

rodzaj cen i stawek op∏at
wielkoÊç cen i stawek op∏at

0 1 2 3 4 5

1 Grupa 1 — cena us∏ugi odprowa-
dzania Êcieków 

— stawka op∏aty abona-
mentowej

— ...
— cena wskaênikowa1)

2 Grupa 2 — cena us∏ugi odprowa-
dzania Êcieków 

— stawka op∏aty abona-
mentowej 

— ... 
— cena wskaênikowa1)

3 Grupa ... — cena us∏ugi odprowa-
dzania Êcieków 

— stawka op∏aty abona-
mentowej 

— ... 
— cena wskaênikowa1)

Tabela B. Porównanie cen i stawek op∏at taryfy obowiàzujàcej w dniu z∏o˝enia wniosku z cenami i stawkami
op∏at nowej taryfy dotyczàcej odprowadzania Êcieków

Uwaga:

1) Cen´ wskaênikowà nale˝y wyliczaç jako sum´ rocznych nale˝noÊci za odprowadzone Êcieki, wynikajàcà z cen
i stawek op∏at w z∏, podzielonà przez rocznà iloÊç odprowadzonych Êcieków.
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Tabela C. Ustalenie poziomu niezb´dnych przychodów 

Lp. Wyszczególnienie

Przychody — wykonanie Niezb´dne przychody

rok obrachunkowy
poprzedzajàcy

wprowadzenie nowych
taryf w z∏

rok obowiàzywania
nowych taryf w z∏

0 1 2 3

1 Zaopatrzenie w wod´

1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 

a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe

b) koszty zakupionej przez siebie wody 

2) raty kapita∏owe ponad wartoÊç amortyza-
cji

3) odsetki

4) nale˝noÊci nieregularne

5) mar˝a zysku

6) wartoÊç niezb´dnych przychodów

2 Odprowadzanie Êcieków

1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 

a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe

b) koszty odprowadzania Êcieków do
urzàdzeƒ nieb´dàcych w posiadaniu
przedsi´biorstwa

2) raty kapita∏owe ponad wartoÊç amortyza-
cji

3) odsetki

4) nale˝noÊci nieregularne

5) mar˝a zysku

6) wartoÊç niezb´dnych przychodów

3 Ârednia zmiana wartoÊci przychodów — za-
opatrzenie w wod´ w % X 1)

4 Ârednia zmiana wartoÊci przychodów — od-
prowadzanie Êcieków w % X 2)

Uwagi:

1) [(wartoÊç z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartoÊç z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.
2) [(wartoÊç z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartoÊç z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.
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Tabela D. Alokacja niezb´dnych przychodów wed∏ug taryfowych grup odbiorców us∏ug w roku obowiàzywa-
nia nowych taryf 

Lp. Wyszczególnienie

Wspó∏czyn-
nik

alokacji
wg

tabeli E

Taryfowa grupa odbiorców us∏ug

grupa 1

z∏

grupa 2

z∏

grupa ...

z∏

ogó∏em

z∏

0 1 2 3 4 5 6

1 Zaopatrzenie w wod´

1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpoÊrednie:

— amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A
— wynagrodzenie z narzutami A
— materia∏y A
— energia A
— op∏ata za korzystanie ze Êrodowiska B
— podatki i op∏aty — inne A
— us∏ugi obce A
— pozosta∏e koszty A

b) alok.: koszty poÊrednie
— rozliczenie kosztów wydzia∏owych

i dzia∏alnoÊci pomocniczej A
— alokowane koszty ogólne A

2) raty kapita∏owe ponad wartoÊç amortyzacji A

3) odsetki A

4) nale˝noÊci nieregularne A

5) mar˝a zysku A

6) razem wartoÊç niezb´dnych przychodów

2 Odprowadzanie Êcieków

1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpoÊrednie:

— amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C
— wynagrodzenie z narzutami C
— materia∏y C
— energia C
— op∏ata za korzystanie ze Êrodowiska D
— podatki i op∏aty — inne C
— us∏ugi obce C
— pozosta∏e koszty C

b) alok.: koszty poÊrednie
— rozliczenie kosztów wydzia∏owych

i dzia∏alnoÊci pomocniczej C
— alokowane koszty ogólne C

2) raty kapita∏owe ponad wartoÊç amortyzacji C

3) odsetki C

4) nale˝noÊci nieregularne C

5) mar˝a zysku C

6) razem wartoÊç niezb´dnych przychodów
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Tabela E. Wspó∏czynniki alokacji w roku obowiàzywania nowych taryf1)

Lp.
Wspó∏-
czynnik
alokacji

Wyszczególnienie Jedn. miary
Taryfowa grupa odbiorców us∏ug

grupa 1 grupa 2 grupa ... ogó∏em

0 1 2 3 4 5 6 7

1 A
Sprzeda˝ roczna wody

m3

%

2 B Przewidywane roczne op∏aty
za korzystanie ze Êrodowiska
— us∏ugi zaopatrzenia w wo-
d´

z∏
%

3 C IloÊç roczna dostarczanych
Êcieków

m3

%

4 D Przewidywane roczne op∏aty
za korzystanie ze Êrodowiska
— us∏ugi odprowadzania
Êcieków

z∏
%

Uwaga:

1) Dostosowaç do konstrukcji taryfy.
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Tabela F. Kalkulacja cen i stawek op∏at za wod´ i odprowadzanie Êcieków metodà alokacji prostej1)

Lp. Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców us∏ug

grupa 1 grupa 2 grupa...

0 1 2 3 4

1 Zaopatrzenie w wod´

1) wartoÊç niezb´dnych przychodów 
w z∏/rok 

w tym:

a) wartoÊç niezb´dnych przychodów
rozliczanych za iloÊç dostarczonej
wody

b) wartoÊç niezb´dnych przychodów
rozliczanych stawkà op∏aty abona-
mentowej

2) zu˝ycie wody w m3/rok

3) liczba odbiorców

4) cena 1 m3 wody w z∏/m3 2)

5) stawka op∏aty abonamentowej na od-
biorc´ w z∏/m-c 3)

2 Odprowadzanie Êcieków

1) wartoÊç niezb´dnych przychodów
w z∏/rok

2) odprowadzone Êcieki w m3/rok

3) cena us∏ugi odprowadzania Êcieków
w z∏/m3 4)

4) ...

Uwagi:

1) Dostosowaç do konstrukcji taryfy.
2) (wartoÊç z wiersza 1.1a) : (wartoÊç z wiersza 1.2).
3) [(wartoÊç z wiersza 1.1b) : (wartoÊç z wiersza 1.3)] : 12 miesi´cy.
4) (wartoÊç z wiersza 2.1) : (wartoÊç z wiersza 2.2).
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Tabela G. Zestawienie przychodów wed∏ug taryfowych grup odbiorców us∏ug, z uwzgl´dnieniem wielkoÊci
zu˝ycia oraz cen i stawek op∏at w roku obowiàzywania nowych taryf w z∏otych1)

Lp. Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców us∏ug

grupa 1 grupa 2 grupa ... ogó∏em

0 1 2 3 4 5

1 Zaopatrzenie w wod´

1) zu˝ycie wody w m3/rok

2) cena za m3 wody w z∏/m3

3) stawka op∏aty abonamentowej

4) przychody wg nale˝noÊci za iloÊci
dostarczonej wody (cena) w z∏/rok

5) przychody wg nale˝noÊci za stawki
op∏at abonamentowych w z∏/rok

WartoÊç przychodów w z∏/rok

2 Odprowadzanie Êcieków

1) iloÊç Êcieków odprowadzonych
rocznie w m3/rok

2) cena us∏ugi odprowadzenia Êcie-
ków w z∏/m3

3) stawka op∏aty abonamentowej

4) przychody wg nale˝noÊci za iloÊç
odprowadzonych Êcieków (cena)
w z∏/rok

5) przychody wg nale˝noÊci za stawki
op∏at abonamentowych w z∏/rok

WartoÊç przychodów w z∏/rok

Uwaga:

1) Dostosowaç do konstrukcji taryf.
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Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek op∏at za zaopatrzenie w wod´ i odprowadzanie Êcieków

Lp. Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców us∏ug

grupa 1 grupa 2 grupa ... ogó∏em

0 1 2 3 4 5

1 Zaopatrzenie w wod´

WartoÊç przychodów

1) w roku obowiàzywania nowych ta-
ryf

2) w roku obrachunkowym poprze-
dzajàcym wprowadzenie nowych
taryf

Wzrost przychodów1)

2 Odprowadzanie Êcieków

WartoÊç przychodów

1) w roku obowiàzywania nowych ta-
ryf

2) w roku obrachunkowym poprze-
dzajàcym wprowadzenie nowych
taryf (pro forma)

Wzrost przychodów2)

Uwagi:

1) [(wartoÊç z wiersza 1.1) : (wartoÊç z wiersza 1.2)] x 100 %.
2) [(wartoÊç z wiersza 2.1) : (wartoÊç z wiersza 2.2)] x 100 %.


