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1. Rodzaj prowadzonej działalności 
 

 

 Zakład Wodno – Kanalizacyjny prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Rady 

Gminy w Czudcu Nr XLIII/351/2010 z dnia 30 września 2010 r. 

 

 Zgodnie z Uchwałą przedmiotem działalności Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w 

Czudcu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Czudec  

w zakresie: 

- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, 

- dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu ulicznego, 

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 

oraz gaz, 

- lokalnego transportu zbiorowego, 

- targowisk i hal targowych, 

- zieleni gminnej i zadrzewień, 

- kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych, 

- cmentarzy. 

Do tej pory Zakład z zachowaniem ciągłości świadczy usługi z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców na terenie 

Gminy Czudec. 

 

 

 

2. Rodzaj i struktura taryfy 
 

Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający: 

- uzyskanie niezbędnych przychodów, 

- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen iopłat, 

- eliminowanie subsydiowanie skrośnego, 

Motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenia 

zanieczyszczenia ścieków, 

Łatwość obliczania opłat i sprawdzanie przez odbiorców usług wysokości cen i opłat ich 

dotyczących. 

Uwzględniając powyższe Zakład wyłonił taryfę jednolitą wieloczłonową. 

Przygotowana taryfa zawiera: 

- cenę za m3 dostarczonej wody, 

- cenę za m3 odebranych ścieków, 

- stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na okres rozliczeniowy dla zaopatrzenia w 

wodę, 

- stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na okres rozliczeniowy dla odbioru ścieków. 
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3.  Taryfowe grupy odbiorców usług 
 

 

 Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na 

podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na 

podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. 

 Uwzględniając zróżnicowanie sposobu korzystania z urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy 

odbiorców usług: 

 

 

 

L.p.            Taryfowa grupa  

          Odbiorców usług  

      Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

0 1 2 

 1. Zaopatrzenie w wodę  

1.1. Gospodarstwa domowe Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio 

z prowadzeniem gospodarstwa domowego (woda do picia, 

mycia, prania, gotowania itp.) w szczególności 

zamieszkujący w budynkach mieszkalnych jedno- 

i wielorodzinnych. 

1.2. Pozostali odbiorcy usług Odbiorcy zużywający wodę na cele związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą oraz inni odbiorcy niewymienieni 

w punkcie 1.1. 

 2. Odprowadzanie ścieków  

2.1. Gospodarstwa domowe Odbiorcy odprowadzający ścieki związane bezpośrednio 

z prowadzeniem gospodarstwa domowego w szczególności 

zamieszkujący w budynkach jedno- i wielorodzinnych.  

1.2. Pozostali odbiorcy usług Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe związane 

z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz inni odbiorcy 

usług niewymienieni w punkcie 2.1. 

 

 

 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 
  

W rozliczeniach za dostarczoną wodę: 

1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody, 

2/ stawka opłaty abonamentowej – niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej za 

każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego 

braku, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy. 

W rozliczeniach za odebrane ścieki: 

1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków, 

2/ stawka opłaty abonamentowej – niezależna od ilości odprowadzonych ścieków, płacona 

za każdy miesiąc, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy. 

 

Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2, pkt. 9 do 11, Rozporządzenia dolicza się podatek 

od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% wprowadzony odrębnymi przepisami. 
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4.1. Wysokość cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za dostarczoną wodę 

 

L.p

. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie 

Cena/ stawka 

opłaty Jednostka miary 

netto z VAT 

0 1 2 3 4 5 

1 
Gospodarstwa 

domowe 

 

-cena za dostarczoną wodę  

-stawka opłaty 

abonamentowej 

 

4,42 

 

5,56 

 

4,77 

 

6,00 

 

zł/m³ 

 

zł/wodomierz/miesiąc  

2 
Pozostali 

odbiorcy usług 

 

-cena za dostarczoną wodę 

-stawka opłaty 

abonamentowej 

 

4,42 

 

5,56 

 

4,77 

 

6,00 

 

zł/m³ 

 

zł/wodomierz/miesiąc  

 

 

 

 

4.2. Wysokość cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za odprowadzanie 

ścieków 

 

L.p

. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie 

Cena / stawka 

opłaty Jednostka miary 

netto z VAT 

0 1 2 3 4 5 

1 
Gospodarstwa 

domowe 

 

-cena za odprowadzone 

ścieki 

-stawka opłaty 

abonamentowej 

 

4,09 

 

 

5,56 

 

4,42 

 

 

6,0 

 

zł/m³ 

 

 

zł/odbiorcę/miesiąc  

2 
Pozostali 

odbiorcy usług 

-cena za odprowadzone 

ścieki 

-stawka opłaty 

abonamentowej- papier 

 

 

4,09 

 

5,56 

 

 

 

4,42 

 

6,00 

 

 

zł/m³ 

 

zł/odbiorcę/miesiąc  
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5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości  

w przyrządy i urządzenia pomiarowe 
 

5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia. 

 

5.2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy 

miesiąc, w którym były świadczone usługi. 

 

5.3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy 

Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. 

 

5.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na 

warunkach i w terminach określonych w umowie. 

 

5.5. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na 

wyposażenie w przyrządy pomiarowe. 

 

5.6. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań 

wodomierza głównego. 

 

5.7. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na 

podstawie wskazań tych urządzeń. 

 

5.8. Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy 

zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości 

wskazania wodomierza dodatkowego (wodomierz główny mierzy pobraną wodę z 

wodociągu a wodomierz dodatkowy powinien być tak zamontowany aby mierzył wodę 

pobraną do celów socjalno-bytowych w budynku a nie wodę bezpowrotnie zużytą, 

która nie trafia do kanalizacji, np. na podlewanie trawnika, dopuszcza się odstępstwa 

jedynie w sytuacji kiedy brak jest technicznej możliwości montażu wodomierza 

dodatkowego we wskazany powyżej sposób). 

 

5.9. Jeżeli Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Czudcu świadczy wyłącznie usługę 

odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala 

się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, 

a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków 

określonej w umowie. 

 

5.10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość 

pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy 

przed stwierdzeniem niesprawności działania 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 

nieprawidłowego działania wodomierza. 

 

 

 

 



 7 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 
 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 

 

 Przedmiot działania na terenie Gminy Czudec - w zakresie objętym ustawą 

i niniejszym wnioskiem – stanowi zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, 

za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących 

w zarządzaniu i eksploatacji Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego w Czudcu. 

Rozprowadzana mieszkańcom woda jest zakupywana z sąsiedniej gminy – Boguchwała 

oraz z Gminnego Ujęcia Wody Pitnej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w m. Nowa 

Wieś. 

Obecnie ZW-K w Czudcu zatrudnia 10 osób : 

- kierownik          – 1 etat (czas nieokreślony) 

- główny księgowy         – 1 etat (czas nieokreślony) 

- inspektor d.s. fakturowania        – 1 etat (czas nieokreślony) 

- kasjerka           – ¼ etatu (czas nieokreślony) 

- technolog oczyszcz. ścieków        –1 etat (czas nieokreślony) 

- konserwator / hydraulik         –1 etat (czas nieokreślony) 

- konserwator / elektryk         –1 etat (czas nieokreślony) 

- konserwator / inkasent         –1 etat (czas nieokreślony) 

- konserwator           –1 etat (czas nieokreślony) 

- konserwator                                          –1 etat (czas nieokreślony) 

- zastępstwo technologa oczysz. ścieków   –1 etat (umowa o pracę od 14 czerwca 

2017r.) 

 

Długość eksploatowanych sieci wynosi: 

- sieć wodociągowa – 174 km 

- sieć kanalizacyjna – 94 km 

Ponadto ZW-K w Czudcu eksploatuje: 

- 30 przepompowni ścieków, 

- 12 pompowni wody, 

- Oczyszczalnię ścieków (Q śr =720 m3/d.), 

- Stacje Uzdatniania Wody 

 

Ilość wody wyprodukowanej w 2017 r. przez Gminne Ujęcie Wody Pitnej wyniosła – 

28322,5 m3 

Ilość wody zużytej na cele własne (płukanie filtrów SUW, oczyszczanie ścieków na 

Oczyszczalni, płukanie sieci wod. i kan., awarie wodociągowe, itp.) wyniosła ok. 6000 

m3 – jest to woda nie fakturowana. 

 

Z najważniejszych zadań do zrealizowania w nowym roku taryfowym należy 

wymienić: 

- zakończenie wymiany wodomierzy mieszkaniowych  w m. Babica na wyposażone 

w odczyt radiowy (ok.70 szt.), 

- montaż wodomierza sieciowego na pompowni wody „Ugór” 

- legalizację wodomierzy w m. Czudec (z systemem radiowego odczytu), 

i m. Przedmieście Czudeckie, 

- remont pompowni wody przy ul. Potokowej w Czudcu, 

- wykonanie projektu na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków o część warsztatowo 

magazynową i socjalną, 

- remont przepompowni ścieków P1 w Przedmieściu Czudeckim, 
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6.2. Standardy jakościowe obsługi usług. 

 

 Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa jak 

również standardów wyszczególnionych w Regulaminie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Czudec uchwalonym przez 

Radę Gminy w Czudcu uchwałą Nr XX/146/2004 r. z dnia 26 marca 2004 r. 

 

 Jakość wody rozprowadzanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami 

krajowymi. 

 

 

7. Informacja o spodziewanej poprawie jakości usług przy wprowadzaniu 

nowych metod alokacji kosztów. 

Metoda alokacji kosztów w okresie roku obrachunkowego nie uległa zmianie, jak 

również nie przewiduje się zmiany tej metody w okresie obowiązywania nowych cen, chyba 

że ulegną zmianie przepisy prawa. System komputerowy pozwala na wyodrębnienie kosztów 

danego nośnika kosztów i jest on nastawiony na działanie w kierunku obniżenia strat wody tj.: 

- dokładne opomiarowanie odbiorców usług (m.in. wymiana wodomierzy na wyższą 

klasę metrologiczną) 

- dokładne bilansowanie poszczególnych strat wodociągu (trasy odczytowe) 

- montaż wodomierzy sieciowych, co pozwala na szybsze i precyzyjne ustalenie 

wycieków i awarii. 

Podobnie dla odprowadzanych ścieków zapewnia bieżącą konserwację systemu i jego 

drożność, a także szczelność i zabezpieczenie przed przedostaniem się wód opadowych, 

roztopowych i gruntowych. 

Alokując koszty związane z siecią wodociągową oraz kanalizacją sanitarną Zakład 

kieruje  się aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

8. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy. 

Przy ustalaniu taryfy podstawę ich ustalenia stanowiły dane ewidencji księgowej za rok 

obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf.  

Taryfa zapewnia: 

- uzyskanie niezbędnych przychodów 

- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenie 

zanieczyszczenia ścieków 

- łatwość obliczenia opłat i sprawdzania przez odbiorców całej wysokości opłat i cen 

ich dotyczących. 
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W wyniku przeprowadzonej analizy przewidziano następujące różnice alokowanych 

niezbędnych przychodów względem roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie 

nowych taryf. 

- głównym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Czudec jest 

kupowana hurtowo woda od spółki wodociągowej z sąsiedniej gminy i stanowi ona  

80 % zapotrzebowania, pozostałe 20% to woda produkowana we własnej Stacji 

Uzdatniania Wody (SUW Nowa Wieś). W roku 2017 Gmina Czudec wykonała 

wiercenia dwóch studni (S5 i S6), dla których obecnie są opracowane dokumenty 

projektowe i pozwolenia – szacujemy, że w drugiej połowie 2018 roku nastąpi ich 

uruchomienie, w związku z czym otrzymamy dostęp do dużo tańszej wody. 

Jednocześnie sprzedawca hurtowy już wprowadził podwyżkę ceny jednostkowej 

(związanej głównie z wejściem w życie nowych opłat). Bilans tych dwóch zdarzeń 

pozwolił na jedynie nieznaczną podwyżkę ceny wody dla mieszkańców. Również 

systematyczna wymiana wodomierzy mieszkaniowych na dokładniejsze pozwala 

zmniejszyć ilość wody niefakturowanej. 

- konserwacja sieci kanalizacyjnej również będzie mniej kosztowna ze względu na duży 

zakres prac remontowych w roku poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy. 

Większość przepompowni ścieków otrzymała nowe lub zregenerowane pompy i szafy 

sterownicze, podobnie jak prawidłowa praca oczyszczalni ścieków w Przedmieściu 

Czudeckim nie wymaga dużych nakładów remontowych. Oszczędności jednak  

są równoważone wzrostem cen za usługi związane ze ściekami – badania, 

zagospodarowania odpadów, transport i usługi wodne. 
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9. Bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i wód 

podziemnych. 

Zakład Wodno-Kanalizacyjny nie prowadzi procesów poboru i uzdatniania wód 

powierzchniowych, a jedynie podziemnych. 

 

Bilans ilościowy. 

Zapotrzebowanie na wodę pitną w okresie obowiązywania nowej taryfy szacuje się na ok.: 

 

1 -12 m-ca  121000 m3 zafakturowane 85 % 

          21356 m3 ubytki               15 %  

                   142356 m3 razem              100 % 

 

z czego: 106767 m3 75% woda kupiona 

          35589 m3 25% woda z SUW Nowa Wieś 

 

13 -24 m-ca  121000 m3 zafakturowane 85 % 

            21356 m3 ubytki               15 %  

                      142356 m3 razem             100 % 

 

z czego: 92531 m3 65% woda kupiona 

        49824 m3 25% woda z SUW Nowa Wieś 

 

25 36 m-ca  122383 m3 zafakturowane 85 % 

           21597 m3 ubytki               15 %  

                    143980m3 razem              100 % 

 

z czego: 86388 m3 60% woda kupiona 

               57892 m3 40% woda z SUW Nowa Wieś 

 

Zmiana procentowa w ilości kupowanej i produkowanej wody wynika z uruchamiania 

kolejnych ujęć w poszczególnych następujących po sobie latach. W chwili szacowania 

nowych taryf Gmina Czudec jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz 

wodnoprawnej na uruchomienie i eksploatację dwóch wywierconych w 2017 roku studni 
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i tylko od tempa zakończenia tych prac oraz zasobów finansowych budżetu Gminy 

i ewentualnych dotacji unijnych uzależniony jest termin uruchomienia nowych ujęć. 

Zwiększenie ilości produkowanej przez SUW Nowa Wieś wody dla mieszkańców 

Gminy Czudec przełoży się na zmniejszenie kosztów cenotwórczych, gdyż produkowanie 

wody we własnej Stacji Uzdatnia Wody jest znacznie tańsze niż kupowanie jej nawet  

po cenach hurtowych. 

 

Bilans jakościowy: 

Z przeprowadzanych systematycznie badań wody surowej ujmowanej przez ZW-K  

w Czudcu oraz uzdatnionej wynika, że nie zachodzi niebezpieczeństwo pogorszenia się 

jakości produkowanej wody. Stały monitoring pracy sieci również eliminuje możliwość 

pogorszenia parametrów wody oraz skażenia wewnętrznego. 

Na parametry wody kupowanej nie mamy bezpośredniego wpływu, jednak 

z udostępnionych przez sprzedającego informacji wynika, ze jest zdatna do spożycia i spełnia 

obowiązujące normy. 

 

10. Wyjaśnienie stosowanych grup w stawkach opłaty abonamentowej. 

 

Generalnym założeniem taryfy jest, aby była jedna cena za m³ wody i jedna cena  

za m³ ścieków oraz jedna stawka abonamentowa dla sieci wodociągowej i jedna stawka 

abonamentowa dla sieci kanalizacyjnej. Podział na grupy taryfowe, tj. „Gospodarstwa 

domowe” i „Pozostali odbiorcy usług” wynika tylko i wyłącznie ze stosowania  dopłat 

z Gminy Czudec do 1 m³, tylko dla „Gospodarstw domowych”. Natomiast różne stawki 

opłaty abonamentowej, stosowane w roku poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 

wynikały z uruchomienia nowej usługi, tj. elektronicznej faktury (nie drukowanej lecz 

wysyłanej na skrzynkę pocztową), tzw. e - faktury. Ponieważ była to nowa usługa, nieznane 

było zapotrzebowanie wśród odbiorców usług; aby jednak zachęcić jak największą liczbę 

mieszkańców stworzono niższą stawkę opłaty abonamentowej o 1 zł/m-c. Niższa wartość nie 

wynikała z żadnych kalkulacji bo nie było danych. Jednak do momentu kalkulowania nowej 

taryfy okazało się już, że odzew był niewspółmierny do ponoszonych kosztów. Na blisko 

3000 kontrahentów deklarację wypełniło ok. 250 osób. Ponadto w wielu przypadkach 

konieczne było wysyłanie monitów i wezwań do zapłaty (papierowych), ponieważ ustawienia 

skrzynek poczty elektronicznej wrzucały e – faktury do spamu. Również, jak każda nowość 

była  „choroba wieku dziecięcego” w postaci niedopracowania systemu komputerowego, więc 
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często program nie dosyłał faktur, choć tak pokazywał – i znów konieczność  odwiedzenia 

inkasenta z papierową fakturą. Pomysł e – faktury okazał się niekorzystny finansowo.  

Na pewno duży wpływ ma fakt, iż spora część kontrahentów w naszej Gminie to osoby 

starsze, które niejednokrotnie nie posiadają komputera i dostępu do poczty elektronicznej. 

Duża część kontrahentów twierdziła, że i tak musi wydrukować fakturę w domu, żeby pójść 

do kasy zapłacić, bo nie mają bankowości elektronicznej (KASA w Urzędzie Gminy nie 

pobiera prowizji, BS Strzyżów O. Czudec – 1 zł, prowizji a Poczta Polska - 3,50 zł prowizji). 

 Tak więc analiza wszystkich za i przeciw pozwoliła nam stwierdzić, że należy wrócić 

do jednej stawki opłaty abonamentowej, jednocześnie nadal prowadząc akcję zbierania 

deklaracji i zachęcania odbiorców do skorzystania z usługi e – faktury. 

Głęboko wierzymy, że jeszcze przed upływem 3 – letniego okresu proponowanej 

taryfy wprowadzimy zmiany w zróżnicowaniu opłat abonamentowych, w taki sposób aby 

korzyści były obopólne.  

 

Dziękuję 

 


