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WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  
I  ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Plada Spółka z o.o. prowadzące działalność na 
terenie gminy/gmin** Chrząstowice i Łubniany przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy/gmin** 
Łubniany na okres 3 lat. 

Kierujący przedsiębiorstwem  

wodociągowo-kanalizacyjnym: 

 

…………………………………. 

 
 
 Łukasz Sokołowski; tel. 774078076; kom. 0048501238117; e-mail: lsokolowski@plada-wik.pl 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(dane teleadresowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów w sprawie 
wniosku o zatwierdzenie taryfy wyznaczonej przez kierującego przedsiębiorstwem 
wodociągowo-kanalizacyjnym)  

 

 

* Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27d ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 
1566 i 2180).  

** Niepotrzebne skreślić.  
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Spis treści 

1. Rodzaje prowadzonej działalności 
2. Rodzaj i struktura taryfy 
3. Taryfowe grupy odbiorców usług 
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 
5. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 

pomiarowe 
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

1. Rodzaje prowadzonej działalności 

PLADA Sp. z o.o. – prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na podstawie pozwolenia wydanego przez Wójta Gminy Łubniany z dnia 
22.01.2021 r. nr RB.6324.K.9.2021.ŁK. 

Przedmiot działalności w zakresie objętym ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328; 1566; 2180) – zwaną 
dalej ustawą – stanowią usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków na rzecz odbiorców na terenie 
Gminy Łubniany za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy 
Łubniany w eksploatacji przedsiębiorstwa PLADA Sp. z o.o. na podstawie umowy Nr RI.ZP.272.1.2021 
z dnia 21.01.2021r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na zarządzanie i eksploatację siecią 
wodociągową i kanalizacyjną na terenie Gminy Łubniany w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest w szczególności: 
 
a) w zakresie zbiorowego dostarczania wody 

 pobór, uzdatnianie i dostawa wody; 
 poprawna eksploatacja ujęć wody w Kobylnie Niwa; 
 zapewnienie ciągłości dostaw wody o jakości zgodnej z obowiązującymi normami; 
 usuwanie awarii na sieciach wodociągowych; 
 prowadzenie gospodarki konserwacyjno-remontowej sieci i urządzeń wodociągowych w celu 

utrzymania ich w ciągłej gotowości eksploatacyjnej; 
 działalność inwestycyjna w zakresie rozbudowy sieci i urządzeń wodociągowych; 
 dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci   wodociągowych na terenie 

Gminy Łubniany oraz kontrolowanie poprawności wykonawstwa robót w tym zakresie; 
 kontrolowanie podłączeń wodociągowych. 
 wydawanie warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej; 

 
b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: 

 odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za 
pomocą urządzeń kanalizacyjnych; 

 poprawna eksploatacja przydomowych przepompowni ścieków w miejscowościach Kępa, 
Luboszyce, Biadacz, Masów, Łubniany, Kolanowice, Dąbrówka Łubniańska, Jełowa, Brynica; 

 poprawna eksploatacja sieciowych przepompowni ścieków w miejscowościach Jełowa, 
Kolanowice;  

 zapewnienie ciągłości odbioru ścieków od mieszkańców i ich odprowadzenie do oczyszczalni   
 WiK Opole Sp. z o.o.; Prowod Sp. z o.o. i WiK Turawa Sp. z o.o.  o jakości zgodnej 

z  obowiązującymi normami; 
 usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych; 
 prowadzenie gospodarki konserwacyjno remontowej sieci i urządzeń kanalizacyjnych w celu 

utrzymania ich w ciągłej gotowości eksploatacyjnej; 
 działalność inwestycyjna w zakresie rozbudowy sieci i urządzeń kanalizacyjnych; 



 

 

4

 dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci   kanalizacyjnych na terenie 
Gminy Łubniany oraz kontrolowanie poprawności wykonawstwa robót w tym zakresie; 

 kontrolowanie podłączeń kanalizacyjnych. 
 wydawanie warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 
Działalność spółki regulowana jest w/w ustawą; Kodeksem Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 roku 
nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)  

Przedsiębiorstwo działa na terenie Gminy Łubniany. 
 
Poza regulacjami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
PLADA Sp. z o.o. prowadzi także szeroki zakres usług komercyjnych w zakresie usług budowlanych 
polegających na budowie, remontach i konserwacji rurociągów przesyłowych, sanitarnych 
przemysłowych. Remontami instalacji przemysłowych; sanitarnych i obiektów zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków. Usługi te spółka realizuje na terenie całego województwa opolskiego dla 
odbiorców komercyjnych; indywidualnych; przemysłowych jak również samorządów i zakładów 
budżetowych. 

2. Rodzaj i struktura taryfy 

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfa dotycząca zbiorowego odprowadzania 
ścieków są taryfami niejednolitymi wieloczłonowymi: 

 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zawiera zróżnicowaną cenę za 1 m3 zużytej wody 
i różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług stawki opłaty abonamentowej, za 
wyjątkiem grupy taryfowej WG (dotyczącej Gminy Łubniany, rozliczanej za wodę pobraną na 
cele określone w art. 22 ustawy), dla której stawka opłaty abonamentowej nie występuje. 

 Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków zawiera jednolitą cenę za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków i różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług stawki opłaty 
abonamentowej. 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 
2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 poz.472 ), zwanym 
dalej rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na 
taryfowe grupy odbiorców usług uwzględniając lokalne uwarunkowania w szczególności: 

 wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach 
Odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi; 

 dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów; 
 strukturę planowanej taryfy; 
 spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia metod alokacji, w porównaniu z kosztem 

ich wdrożenia; 
 stabilność stosowanych metod alokacji; 
 wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe. 

3.1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono następujące taryfowe grupy odbiorców. Grupy te 
różnicowane są na podstawie zakresu świadczonych usług, częstotliwości rozliczania usług 
dostarczania wody; a także na podstawie celów dla których pobierana jest woda: 
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a) W zakresie cen za dostarczoną wodę (opłaty zmiennej, zależnej od ilości zużytej wody) wydzielono 
trzy grupy taryfowe oznaczone jako WI; WII oraz WG, dla których wskaźnikiem różnicującym jest 
cel przeznaczenia wody gdzie: 

 WI określa nam odbiorców indywidualnych zużywających wodę na cele socjalno-bytowe;  
 WII odbiorców instytucjonalnych zużywających wodę na cele inne niż socjalno bytowe; 
 WG obejmująca wodę sprzedaną na potrzeby Gminy Łubniany (np. ppoż., etc.); 
 

b) Dla grup taryfowych WII wydzielono kolejne podgrupy taryfowe oznaczone jako WII3 i WII1; dla 
których czynnikiem różnicującym jest okres rozliczeniowy gdzie: 

 WII3 – obejmujący odbiorców instytucjonalnych rozliczanych w okresach trzymiesięcznych 
(kwartalnych); 

 WII1 – obejmujący odbiorców instytucjonalnych rozliczanych w okresach jednomiesięcznych; 
Grupy te wydzielono dla szczegółowej alokacji kosztów związanych z naliczaniem opłat 
abonamentowych.  

Podgrupy tej nie wydzielono na grupy taryfowej WI (odbiorców indywidualnych) gdyż wszyscy odbiorcy 
indywidualni rozliczni są w kwartalnych okresach rozliczeniowych. 

c) Dla grup taryfowych WI3; WII1; WII3 wydzielono z kolei podgrupy oznaczone jako A i B dla których 
czynnikiem różnicującym jest zakres świadczonych usług gdzie: 

 A – to grupa obejmująca odbiorców wody oraz odprowadzających ścieki; 
 B – to grupa obejmująca odbiorców wyłącznie wody (bez odprowadzania ścieków); 
 

d) d) Dla wszystkich w/w grup taryfowych jako czynnik różnicujący przyjęto także sposób rozliczenie 
tj. albo fakturą tradycyjną (papierową) lub cyfrowo poprzez e-fakturę. Dlatego wydzielono kolejne 
sześć grup taryfowych, które określają nam wysokości stawki opłaty abonamentowej w tych grupach 
przy zastosowaniu rozliczeń e-fakturą z odbiorcami. Tym samym wydzielono grupy: WI3A@; 
WI3B@; WII1A@; WII1B@; WII3A@; WII3B@; 

Uwzględniając powyższe, w przedłożonej taryfie wydzielono trzynaście następujących taryfowych 
grup odbiorców: 

1. Grupa WI3A 
obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających 
wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych za ilość zużytej 
wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym. 
 
1a. Grupa WI3A@ 
obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających 
wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych za ilość zużytej 
wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym. – rozliczanie poprzez e-fakturę. 
 
2. Grupa WI3B 
obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających 
wyłącznie wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań 
wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
 
2a. Grupa WI3B@ 
obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających 
wyłącznie wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań 
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wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym- rozliczanie poprzez e-
fakturę. 
 
3. Grupa WII1A 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych wody oraz odprowadzających ścieki bytowe na inne  
potrzeby niż gospodarstwa domowe, np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, 
sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na 
podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
 
3a. Grupa WII1A@ 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych wody oraz odprowadzających ścieki bytowe na inne  
potrzeby niż gospodarstwa domowe, np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, 
sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na 
podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym - 
rozliczanie poprzez e-fakturę. 
 
4. Grupa WII1B 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych wyłącznie wody na inne potrzeby niż gospodarstwa 
domowe, np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza 
głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
 

4a. Grupa WII1B@ 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych wyłącznie wody na inne potrzeby niż gospodarstwa 
domowe, np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza 
głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym- rozliczanie poprzez e-fakturę. 
 

5. Grupa WII3A 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych wody oraz odprowadzających ścieki bytowe na inne 
potrzeby niż gospodarstwa domowe, np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, 
sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na 
podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
 

5a. Grupa WII3A@ 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych wody oraz odprowadzających ścieki bytowe na inne 
potrzeby niż gospodarstwa domowe, np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, 
sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na 
podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym - 
rozliczanie poprzez e-fakturę. 
 

6. Grupa WII3B 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych wyłącznie wody na inne potrzeby niż gospodarstwa 
domowe, np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza 
głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
 

6a. Grupa WII3B@ 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych wyłącznie wody na inne potrzeby niż gospodarstwa 
domowe, np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza 
głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym- rozliczanie poprzez e-fakturę. 
 

7. Grupa siódma WG 



 

 

7

obejmuje Gminę Łubniany, która wnosi opłaty za pobór wody do celów określonych w art 22 ustawy 
rozliczana wg Regulaminu Dostarczania Wody na Terenie Gminy Łubniany. 

 
3.2 Zbiorowe odprowadzanie ścieków 
Dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwanaście taryfowych grup odbiorców. Grupy te 
różnicowane są na podstawie zakresu świadczonych usług, częstotliwości rozliczania usług 
dostarczania wody; sposobu rozliczeń faktura tradycyjna lub e-faktura; a także na podstawie celów dla 
których świadczone są usługi odbioru ścieków: 
  

a) W zakresie cen za odprowadzane ścieki (opłaty zmiennej, zależnej od ilości odprowadzonych 
ścieków) wydzielono dwie grupy taryfowe oznaczone jako SI; SII dla których wskaźnikiem 
różnicującym jest cel dla którego świadczone są usługi odprowadzania ścieków gdzie: 

 SI określa nam odbiorców indywidualnych odprowadzających ścieki socjalno-bytowe;  
 SII odbiorców instytucjonalnych odprowadzających ścieki inne niż socjalno bytowe; 
 

b) Dla grup taryfowych SII wydzielono kolejne podgrupy taryfowe oznaczone jako SII3 i SII1; dla 
których czynnikiem różnicującym jest okres rozliczeniowy gdzie: 

 SII3 – obejmujący odbiorców instytucjonalnych rozliczanych w okresach trzymiesięcznych 
(kwartalnych); 

 SII1 – obejmujący odbiorców instytucjonalnych rozliczanych w okresach jednomiesięcznych; 
Grupy te wydzielono dla szczegółowej alokacji kosztów związanych z naliczaniem opłat 
abonamentowych.  

Podgrupy tej nie wydzielono na grupy taryfowej SI (odbiorców indywidualnych) gdyż wszyscy odbiorcy 
indywidualni rozliczni są w kwartalnych okresach rozliczeniowych. 

c) Dla grup taryfowych SI3; SII1; SII3 wydzielono z kolei podgrupy oznaczone jako A i B dla których 
czynnikiem różnicującym jest zakres świadczonych usług gdzie: 

 A – to grupa obejmująca odbiorców wody oraz odprowadzających ścieki; 
 B – to grupa obejmująca odbiorców wyłącznie odprowadzających ścieki bez poboru wody 

z gminnej sieci wodociągowej (dot. Odbiorców posiadających własne ujęcia wody, 
a odprowadzających ścieki do Gminnej sieci kanalizacji sanitarnej); 

 
d) d) Dla wszystkich w/w grup taryfowych jako czynnik różnicujący przyjęto także sposób rozliczenie 

tj. albo fakturą tradycyjną (papierową) lub cyfrowo poprzez e-fakturę. Dlatego wydzielono kolejne 
sześć grup taryfowych, które określają nam wysokości stawki opłaty abonamentowej w tych grupach 
przy zastosowaniu rozliczeń e-fakturą z odbiorcami. Tym samym wydzielono grupy: SI3A@; 
SI3B@; SII1A@; SII1B@; SII3A@; SII3B@; 

Uwzględniając powyższe, w przedłożonej taryfie wydzielono dwanaście następujących taryfowych 
grup odbiorców: 

1. Grupa SI3A 
obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych 
odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych 
za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani 
w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
 

1a. Grupa SI3A@ 
obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych 
odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych 
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za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani 
w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym – rozliczanie poprzez e-fakturę. 
 

2. Grupa SI3B 
obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych 
odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość 
odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym. 
 

2a. Grupa SI3B@ 
obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych 
odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość 
odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym -  rozliczanie poprzez e-fakturę. 
 

3. Grupa SII1A 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę 
na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe 
i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza 
głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
 

3a. Grupa SII1A@ 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę 
na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe 
i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza 
głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym - rozliczanie poprzez e-fakturę. 
 

4. Grupa SII1B 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na inne potrzeby 
niż gospodarstwa domowe,  przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki 
opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe 
i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego 
rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
 

4a. Grupa SII1B@ 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na inne potrzeby 
niż gospodarstwa domowe,  przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki 
opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe 
i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego 
rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym- rozliczanie poprzez e-fakturę. 
 

5. Grupa SII3A 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę 
na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe 
i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza 
głównego w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
 

5a. Grupa SII3A@ 
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obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę 
na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe 
i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza 
głównego w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym- rozliczanie poprzez e-fakturę. 
 

6. Grupa SII3B 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na inne potrzeby 
niż gospodarstwa domowe,  przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki 
opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe 
i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego 
rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
 

6a. Grupa SII3B@ 
obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na inne potrzeby 
niż gospodarstwa domowe,  przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki 
opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe 
i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego 
rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym - rozliczanie poprzez e-fakturę. 
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4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ 

Plada Sp. z o.o. przy rozliczeniach usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Odbiorców usług, stosować będzie taryfy 
wieloczłonowe zawierające niejednolite ceny za pobraną wodę; niejednolite ceny za odprowadzone ścieki oraz różne stawki opłat abonamentowych. 

a) Przy rozliczeniach usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla zidentyfikowanych grup taryfowych odbiorców obowiązuje taryfa przedstawiona poniżej w Tabeli 
A oraz Tabeli B. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązani są do zapłaty przedsiębiorstwu za świadczone usługi: 

 cenę wyrażoną w złotych za metr sześcienny (m3) dostarczonej wody, Stawka opłaty kalkulowana jest jako iloczyn ceny 1m3 wody i ilości zużytej przez Odbiorcę 
- TABELA A1 

 stawkę opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę naliczaną comiesięcznie lub kwartalnie każdemu odbiorcy niezależnie od ilości pobranej wody, także 
w przypadku całkowitego braku poboru wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych /odbiorcę / miesiąc - TABELA B1.  

 

Tabela A1. Wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 

Ceny / stawki opłat abonamentowych [zł] 

w okresie od 1 do 12 
miesiąca 

obowiązywania nowej 
taryfy 

w okresie od 13 do 24 
miesiąca 

obowiązywania nowej 
taryfy 

w okresie od 25 do 36 
miesiąca 

obowiązywania nowej 
taryfy 

Netto z VAT Netto z VAT Netto z VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Grupy WI3A, WI3A@; WI3B; WI3B@; 

Odbiorcy indywidualni 

Cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

3,48 3,76 3,72 4,02 3,98 4,30 

2. 

Grupy WII1A; WII1A@; WII1B; WII1B@;  WII3A; WII3A@; WII3B; 
WII3B@;  WG 

Odbiorcy instytucjonalni 

Cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

3,69 3,99 3,93 4,24 4,19 4,53 



 

 

11 

Tabela B1. Wysokość stawek opłaty abonamentowej 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 

Ceny / stawki opłat abonamentowych [zł] 
w okresie od 1 do 12 

miesiąca 
obowiązywania nowej 

taryfy 

w okresie od 13 do 24 
miesiąca 

obowiązywania nowej 
taryfy 

w okresie od 25 do 36 
miesiąca 

obowiązywania nowej 
taryfy 

Netto z VAT Netto z VAT Netto z VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Grupa WI3A obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych 
zużywających wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych za 
ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
8,03 8,67 8,59 9,28 9,19 9,93 

1a. Grupa WI3A@ obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych 
zużywających wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych za 
ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym – rozliczenie e-faktura  

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
7,22 7,80 7,73 8,35 8,27 8,93 

2. Grupa WI3B obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych 
zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na 
podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
8,03 8,67 8,59 9,28 9,19 9,93 

2a. Grupa WI3B@ obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych 
zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na 
podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym – 
rozliczenie e-faktura 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
7,22 7,80 7,73 8,35 8,27 8,93 

3. Grupa WII1A obejmuje odbiorców wody instytucjonalnych oraz odprowadzających ścieki bytowe na 
inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza 
głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

1 miesiąc 

3,75 4,05 4,01 4,33 4,29 4,63 
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3a. Grupa WII1A@ obejmuje odbiorców wody instytucjonalnych oraz odprowadzających ścieki bytowe 
na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza 
głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym  – rozliczenie e-faktura 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

1 miesiąc 

3,42 3,69 3,66 3,95 3,92 4,23 

4. Grupa WII1B obejmuje odbiorców wyłącznie wody instytucjonalnych na inne potrzeby niż 
gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki 
opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i 
pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego 
rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

1 miesiąc 

6,42 6,93 6,87 7,42 7,35 7,94 

4a. Grupa WII1B@ obejmuje odbiorców wyłącznie wody instytucjonalnych na inne potrzeby niż 
gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki 
opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i 
pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego 
rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym – rozliczenie e-faktura 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

1 miesiąc 

5,89 6,36 6,30 6,80 6,74 7,28 

5. Grupa WII3A obejmuje odbiorców wody instytucjonalnych oraz odprowadzających ścieki bytowe na 
inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza 
głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
9,63 10,40 10,30 11,12 11,02 11,90 

5a. Grupa WII3A@ obejmuje odbiorców wody instytucjonalnych oraz odprowadzających ścieki bytowe 
na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza 
głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym – rozliczenie e-faktura. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
8,83 9,54 9,45 10,21 10,11 10,92 

6. Grupa WII3B obejmuje odbiorców wyłącznie wody instytucjonalnych na inne potrzeby niż 
gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki 
opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i 
pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego 
rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
19,26 20,80 20,61 22,26 22,05 23,81 

6a. Grupa WII3B@ obejmuje odbiorców wyłącznie wody instytucjonalnych na inne potrzeby niż 
gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki 
opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i 
pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego 
rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym – rozliczenie e-faktura. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
17,66 19,07 18,90 20,41 20,22 21,84 

7. Grupa WG obejmuje Gminę, która wnosi opłaty za pobór wody do celów określonych w art 22 
ustawy rozliczana wg Regulaminu Dostarczania Wody na Terenie Gminy Łubniany 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 

- - - - - - 
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ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  

b) Przy rozliczeniach usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla zidentyfikowanych grup taryfowych odbiorców obowiązuje taryfa przedstawiona poniżej 
w Tabeli A oraz Tabeli B. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków  obowiązani są do zapłaty przedsiębiorstwu za świadczone usługi: 

 cenę wyrażoną w złotych za metr sześcienny (m3) odprowadzonych ścieków, Stawka opłaty kalkulowana jest jako iloczyn ceny 1m3 ścieków i ilości ścieków 
odprowadzonych przez Odbiorcę - TABELA A2 

 stawkę opłaty abonamentowej naliczaną comiesięcznie każdemu odbiorcy niezależnie od ilości odprowadzanych ścieków, także w przypadku całkowitego 
braku odprowadzanych ścieków. Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych /odbiorcę / miesiąc - TABELA B2.  

 

Tabela A2. Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków  

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 

Ceny / stawki opłat abonamentowych [zł] 
w okresie od 1 do 12 

miesiąca 
obowiązywania nowej 

taryfy 

w okresie od 13 do 24 
miesiąca 

obowiązywania nowej 
taryfy 

w okresie od 25 do 36 
miesiąca 

obowiązywania nowej 
taryfy 

Netto z VAT Netto z VAT Netto z VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Grupy SI3A, SI3A@; SI3B; SI3B@; 

Odbiorcy indywidualni 

 

Cena za 1 m3 
odprowadzonych ścieków 8,56 9,24 9,16 9,89 9,80 10,58 

2. 

Grupy SII1A; SII1A@; SII1B; SII1B@;  SII3A; SII3A@; SII3B; 
SII3B@; 

Odbiorcy instytucjonalni 

 

Cena za 1 m3 
odprowadzonych ścieków 8,77 9,47 9,37 10,12 10,01 10,81 
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Tabela B2. Wysokość stawek opłaty abonamentowej 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 

Ceny / stawki opłat abonamentowych [zł] 
w okresie od 1 do 12 

miesiąca 
obowiązywania nowej 

taryfy 

w okresie od 13 do 24 
miesiąca 

obowiązywania nowej 
taryfy 

w okresie od 25 do 36 
miesiąca 

obowiązywania nowej 
taryfy 

Netto z VAT Netto z VAT Netto z VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Grupa SI3A obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych 
odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych za 
ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 
miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
8,03 8,67 8,59 9,28 9,19 9,93 

1a. Grupa SI3A@ obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych 
odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych za 
ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 
miesięcznym cyklu rozliczeniowym – rozliczenie e-faktura. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
7,22 7,80 7,73 8,35 8,27 8,93 

2. Grupa SI3B obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych 
odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość 
odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
8,03 8,67 8,59 9,28 9,19 9,93 

2a. Grupa SI3B@ obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych 
odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość 
odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym – rozliczenie e-faktura. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
7,22 7,80 7,73 8,35 8,27 8,93 

3. Grupa SII1A obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających ścieki bytowe oraz 
zużywających wodę na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na 
cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki 
zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na 
podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

1 miesiąc 

3,75 4,05 4,01 4,33 4,29 4,63 
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3a. Grupa SII1A@ obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających ścieki bytowe oraz 
zużywających wodę na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na 
cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki 
zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na 
podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym- 
rozliczenie e-faktura. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

1 miesiąc 

3,42 3,69 3,66 3,95 3,92 4,23 

4. Grupa SII1B obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na 
inne potrzeby niż gospodarstwa domowe,  przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza 
głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

1 miesiąc 

6,42 6,93 6,87 7,42 7,35 7,94 

4a. Grupa SII1B@ obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na 
inne potrzeby niż gospodarstwa domowe,  przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza 
głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym - rozliczenie e-faktura. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

1 miesiąc 

5,89 6,36 6,30 6,80 6,74 7,28 

5. Grupa SII3A obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających ścieki bytowe oraz 
zużywających wodę na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na 
cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki 
zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na 
podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
9,63 10,40 10,30 11,12 11,02 11,90 

5a. Grupa SII3A@ obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających ścieki bytowe oraz 
zużywających wodę na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na 
cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki 
zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na 
podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym- rozliczenie e-
faktura. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
8,83 9,54 9,45 10,21 10,11 10,92 

6. Grupa SII3B obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na 
inne potrzeby niż gospodarstwa domowe,  przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza 
głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
19,26 20,80 20,61 22,26 22,05 23,81 

6a. Grupa SII3B@ obejmuje odbiorców instytucjonalnych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na 
inne potrzeby niż gospodarstwa domowe,  przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 
np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 
usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza 
głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym - rozliczenie e-faktura. 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/cykl rozliczeniowy 

3 miesiące 
17,66 19,07 18,90 20,41 20,22 21,84 

 
Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W chwili składania wniosku stawka VAT dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków wynosi 8%. 
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5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości odbiorców 
w przyrządy i urządzenia pomiarowe 
 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone 
są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w punkcie 1.1. niniejszego wniosku 
o zatwierdzenie taryf. W przypadku odbiorców wody wyposażonych w wodomierze, ilość dostarczonej 
wody ustala się na podstawie wskazań tych wodomierzy. Na terenie Gminy Łubniany wszystkie 
punkty czerpalne wody są opomiarowane, stąd nie stosuje się rozliczeń w oparciu o przeciętne 
normy zużycia. 

 
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość 

pobranej wody i odprowadzonych ścieków 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. 

Opłata abonamentowa jest stała i ustalona za każdy okres rozliczeniowy, także w przypadku 
braku poboru wody i odprowadzania ścieków. Ze względu na zróżnicowane okresy rozliczeniowe dla 
poszczególnych grup taryfowych opłata stała będzie naliczana jako iloczyn stawki opłaty 
abonamentowej dla danej grupy taryfowej i ilość okresów rozliczeniowym obowiązującym dla danej 
grupy taryfowej. 

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków pobierane są co kwartał lub miesiąc, w którym świadczone były usługi. 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach 
i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

 
W taryfie na okres kolejnych 36 miesięcy obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne 

z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz Regulaminem dostarczania wody obowiązującym na terenie 
Gminy ŁUBNIANY. 

 
1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 
a) dostarczenie wody gospodarstwom domowym zaliczonym do grup od W3A,WI3B, W3A@ 

i WI3B@; 
b) odczyty wodomierzy  w gospodarstwach domowych zaliczonych do grup W3A,WI3B, 

W3A@ i WI3B@; 
c) dostarczenie wody odbiorcom instytucjonalnym zaliczonym do grup WII1A; WII1B; WII3A; 

WII3B; WII1A@; WII1B@; WII3A@; WII3B@; 
d) dostarczanie wody na cele określone w pkt 22 regulaminu dostarczania wody tj. na cele 

własne Gminy Łubniany ppoż, zdroje uliczne etc. Grupa taryfowa WG 
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e) odczyty wodomierzy u odbiorców instytucjonalnych zaliczonych do grup WII1A; WII1B; 
WII3A; WII3B; WII1A@; WII1B@; WII3A@; WII3B@; 
 

2. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków:   
a) odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych zaliczonych do grup od SI3A, SI3B; 

SI3A@, SI3B@; 
b) odczyty wodomierzy w gospodarstwach domowych zaliczonych do grup SI3A, SI3B; 

SI3A@, SI3B@; 
c) odprowadzenie ścieków od odbiorców instytucjonalnych zaliczonych do grup SII1A; SII1B; 

SII3A; SII3B; SII1A@; SII1B@; SII3A@; SII3B@; 
d) odczyty wodomierzy u odbiorców instytucjonalnych zaliczonych do grup SII1A; SII1B; 

SII3A; SII3B; SII1A@; SII1B@; SII3A@; SII3B@; 
 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowani standardów jakościowych 
obsługi Odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które określone zostały 
w Regulaminie dostarczania wody dla Gminy Łubniany. 

 
W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w: 

 Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego 
działania; 

 umowach z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowych; 
 przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. 

 
Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dostarczania Wody 
obowiązującym na terenie jego działania. 
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Załącznik nr 2 

Uzasadnienie 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY ZA ZBIOROWE 
ZAOPTRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE SCIEKÓW  

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. 
 

PLADA Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o zapisy umowy Spółki i urządzenia wodociągowe 
i kanalizacyjne będące w eksploatacji Spółki na mocy umów zawartej z Gminą Łubniany na eksploatację 
gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka zobowiązana jest do zapewnienia 
ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, 
wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest w szczególności: 

 produkcja i zakup wody oraz przesyłanie jej Odbiorcom na terenie Gminy Łubniany; 

 budowa i eksploatacja sieci oraz urządzeń wodociągowych; 
 dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowych na terenie Gminy 

Łubniany oraz kontrolowanie poprawności wykonawstwa robót w tym zakresie; 
 kontrolowanie podłączeń wodociągowych. 

 
PLADA SP. z o.o. jako przedsiębiorstwo prowadzące zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie 

Gminy Łubniany, rozpoczęła swoją działalność od 1 marca 2021r. na podstawie umowy 
NR RI.ZP.272.1.2021 Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym na zarządzanie i eksploatacja 
siecią wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, z dnia 
21.01.2021r.  

 
Poprzez zawarcie umowy z nowym przedsiębiorstwem wodociągowym na terenie Gminy 

Łubniany w formacie PPP, Gmina Łubniany chce polepszyć jakość usług wod-kan dla odbiorców tych 
usług na swoim terenie, zabezpieczyć na wiele lat zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, dostosować standardy działalności wod-kan do obowiązujących aktów prawnych oraz 
prowadzić rozwój infrastruktury wod-kan zabezpieczający potrzeby gminy przy jednoczesnym nie 
obciążaniu kosztami tego rozwoju mieszkańców Gminy Łubniany.  
 

Gmina Łubniany jako, mała Gmina Wiejska, położona w granicach większej metropolii, miasto 
Opole; charakteryzuje się jednolitą strukturą odbiorców usług w zakresie dostarczania wody pitnej. Na 
terenie Gminy dominuje zabudowa niska jednorodzinna, nie istnieje rozwinięty przemysł oraz zakłady 
przetwórczo-produkcyjne. Charakter funkcjonowania Gminy sprawia, że ponad 85% odbiorców usług 
wodociągowych, są to odbiorcy indywidualni zużywający wodę na cele bytowe-socjalne. Pozostali 
odbiorcy to przede wszystkim instytucje użytku publicznego szkoły, urzędy, placówki samorządowe oraz 
niewielkie zakłady przetwórcze i usługowe. Nie ma budynków nie wyposażonych w wodomierze główne. 
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Jednak w związku z dywersyfikacją opłat środowiskowych za pobór wód podziemnych, a 
wynikających z nowej ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. ( Dz.U.2017 poz.1566) ze względu 
na cel  wykorzystania wody, w nowej taryfie, podobnie jak w taryfie obowiązującej (18 miesięcy) 
wydzielamy koszty dostarczania wody dla odbiorców indywidualnych na cele socjalno-bytowe oraz 
instytucjonalnych zużywających wodę na cele inne niż socjalne bytowe, związanych z prowadzoną 
działalnością danych odbiorców. 

W przedstawionej taryfie stawki dla odbiorców instytucjonalnych zostały zróżnicowane również 
w oparciu o zwiększone koszty dostarczania wody dla tych odbiorców, a wynikające przede wszystkim 
z konieczności zwiększenia średnic sieci i przyłączy do tych odbiorców celem zapewnienia ilości wody 
koniecznej do prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej takich Odbiorców (np. myjnie, zakłady 
przetwórcze, usługowe) oraz zapewnienie ochrony ppoż. tych obiektów w oparciu o odrębne przepisy 
ppoż. W obiektach oświatowych na terenie Gminy z uwagi na planowane wprowadzenie tzw. poidełek 
dla dzieci konieczne jest z kolei zamontowanie dodatkowych układów filtracyjnych na przyłączach, co 
również będzie miało wpływ na zwieszenie kosztów dostarczania wody do tych obiektów. 

 Sieć wodociągowa i urządzenia dostarczania na terenie Gminy Łubniany wciąż wymagają wielu 
nakładów finansowych, aby dostosowywać je do nowych regulacji prawnych oraz norm technicznych i 
środowiskowych, szczególnie w zakresie parametrów ciśnienia i wydajności sieci oraz  parametrów 
sanitarnych. Także zmieniające się uwarunkowania w skali makro – zmiany klimatyczne, powodujące 
okresowe fale upałów w okresie letnim, generujące zwiększenie zapotrzebowania na wodę wymuszają 
przeprowadzanie modernizacji i rozbudowy sieci. 

Dodatkowym czynnikiem generującym zwiększenie zapotrzebowanie na wodę na terenie 
Gminy Łubniany jest dynamiczny wzrost budownictwa mieszkaniowego. Zjawisko to powoduje 
konieczność rozbudowy nowych sieci wodociągowych do nowo powstających osiedli budynków 
jednorodzinnych oraz zwieszenie możliwości produkcji i dostarczania wody w Gminie poprzez budowę 
nowej stacji uzdatniania wody oraz przepompowni wody uzdatnionej pozwalającej na zwiększenie 
efektywności obecnego ujęcia Kobylno-Niwa. 

Obecnie obowiązująca taryfa, złożona była na 18 miesięcy co było czasem potrzebnym na 
ponowne oszacowanie kosztów funkcjonowania Gminnej sieci wodociągowej i wdrożenie nowej 
struktury działalności, która pozwoli na zapewnienie sprawności posiadanych urządzeń, zwiększy udział 
urządzeń własnych w dostawach wody na terenie Gminy, a tym samym zmniejszy ilości wody 
zakupywanej, polepszy jakość obsługi klienta i usług serwisowych, przy jednoczesnej obronie interesu 
mieszkańców i będzie chroniła ich przed nieuzasadnioną podwyżką cen wody. 

Na terenie Gminy Łubniany jest 3278 szt. przyłączy wodociągowych. 

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka zobowiązana jest do zapewnienia 
ciągłości odbioru ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony 
środowiska, a także optymalizację kosztów. 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest w szczególności: 

 odbiór ścieków od odbiorców z terenu Gminy Łubniany; 

 budowa i eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej; 

 dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Łubniany oraz kontrolowanie poprawności wykonawstwa robót w tym 
zakresie; 

 kontrolowanie podłączeń kanalizacji sanitarnej. 
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PLADA Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo świadczące usługi zbiorowego odprowadzania ścieków 
z terenu Gminy Łubniany rozpoczyna działalność od 01 marca 2021r. Z uwagi na ukształtowanie terenu 
oraz geologię (występowanie wód gruntowych), sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubniany 
w 100% działa w oparciu o technologię kanalizacji ciśnieniowej; wymagających montażu u odbiorców 
przydomowych przepompowni ścieków, które sprężają ścieki w rurociągach tłocznych, dzięki czemu są 
transportowane do oczyszczalni ścieków WiK Opole SP. z o.o., Wik Turawa Sp. z o.o. i Prowod Sp. z 
o.o.. 

Gmina Łubniany nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, dlatego ścieki od mieszkańców 
oczyszczane są w oczyszczalniach ścieków w Opolu, stąd największym czynnikiem cenotwórczym dla 
opłaty zmiennej jest koszt oczyszczania ścieków WiK Opole SP. z o.o., Wik Turawa Sp. z o.o. i Prowod 
Sp. z o.o.. wynoszący ok 75% wartości w cenie odprowadzania ścieków. 

 Obszar świadczonych usług obejmuje Gminę Łubniany. 

Obecnie w Gminie skanalizowanych jest 9 miejscowości tj. Kępa, Luboszyce, Biadacz, Masów, 
Brynica, Łubniany, Kolanowice, Jełowa część miejscowości Dąbrówka Łubniańska. Najstarsza jest 
kanalizacja sanitarna w miejscowościach Luboszyce, Kępa, Biadacz, a ostatnio wybudowane odcinki 
kanalizacji w roku 2020 wykonano w Dąbrówce Łubniańskiej. 

 Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Łubniany w 100% jest układem technologicznym 
opartym na rurociągach tłocznych i przydomowych przepompowniach ścieków pracujących na 
posesjach odbiorców usług – ilość przyłączy ciśnieniowych na terenie Gminy wynosi 2569. szt., Na 
terenie Gminy pracuje także 3 szt. przepompowni sieciowych P1 na ul. Dworcowej w Jełowej i P2 na w 
miejscowości Kolanowice oraz nowa tłocznia ścieków w miejscowości Luboszyce – wybudowana w roku 
2021. Taka struktura technologiczna kanalizacji sprawia, że największe koszty eksploatacyjne wynikają 
z napraw i serwisów przydomowych przepompowniach ścieków w zakresie wymiany układów 
hydraulicznych (rotor-stator-sprzęgło, zawór zwrotny); wymiany i naprawy układów napędowych pomp 
(silniki elektryczne); napraw układów sterowania (wymiana CKF, styczników, pływaków).  

Mając na uwadze, że układ kanalizacji sanitarnej w Gminie Łubniany się starzeje, należy 
założyć, że w najbliższych latach wzrośnie ilość wymienianych pomp na przydomowych 
przepompowniach ścieków, które w naturalny sposób będą ulegały technicznemu zużyciu.  

Podobnie jak w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę, także usługi w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków charakteryzują się jednolitą strukturą odbiorców usług. Na terenie 
Gminy dominuje zabudowa niska jednorodzinna, nie istnieje rozwinięty przemysł oraz zakłady 
przetwórczo-produkcyjne. Charakter funkcjonowania Gminy sprawia, że ponad 90% odbiorców usług 
kanalizacyjnych, są to odbiorcy indywidualni odprowadzających ścieki bytowe-socjalne. Pozostali 
odbiorcy to przede wszystkim instytucje użytku publicznego szkoły, urzędy, placówki samorządowe oraz 
niewielkie zakłady przetwórcze i usługowe. Nie występuje zabudowa wielolokalowa nie ma budynków 
nie wyposażonych w odrębne urządzenia pomiarowe. 

Mimo jednolitej struktury odbiorców usług kanalizacyjnych, notuje się znacznie gorszą jakość 
ścieków odprowadzanych przez odbiorców instytucjonalnych w zakresie poniższych parametrów: 

 - ChZTcr – chemicznego zapotrzebowania tlenu; 
 - azotu amonowego 

 - zawiesiny ogólnej 

 - substancji ekstrahujących eterem naftowym; 
a potwierdzone okresowymi badania jakości ścieków prowadzonymi przez WiK Opole Sp. z o.o. 
Przekroczenia wynikają przede wszystkich z charakterystyki odprowadzanych ścieków od odbiorców 
instytucjonalnych np. ścieki z myjni, ścieki z zakładów przetwórczo-spożywczych; restauracji, barów etc. 
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Zgodnie z zawartą z WiK Opole Sp. z o.o. umową na hurtowe odprowadzanie ścieków każde 
przekroczenie wartości parametrów odprowadzanych ścieków powoduje naliczenie opłat dodatkowych 
za odprowadzanie ścieków w wysokości 0,10 zł. Netto za każdy m3 ścieków dla przekroczonego 
jednego parametru. Jednocześnie w/w umowa z WiK Opole sp. z o.o. zaostrza normy dla ładunków 
zanieczyszczeń w ściekach, co dodatkowo zwiększy koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków od 
odbiorców instytucjonalnych. 

 Mając na uwadze powyższe zdecydowano o zróżnicowaniu cen ścieków dla odbiorców 
indywidualnych i instytucjonalnych w oparciu o konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, 
związanych z opłatami dodatkowymi pochodzącymi od odbiorców instytucjonalnych. 

W przedstawionej taryfie stawki dla odbiorców instytucjonalnych zostały zróżnicowane również 
w oparciu o zwiększone koszty eksploatacyjne, a związane z koniecznością rozbudowy infrastruktury 
do uzdatniania ścieków oraz jej funkcjonowaniem. Mowa tu o stacjach uzdatnianych ścieków 
(dozowania feroksu) – pierwsza taka stacja została wybudowana na zlewni w Czarnowąsach. 

 

 

2. Standardy jakościowe usług oraz wpływ określonej taryfy na poprawę jakości 
usług 

 
Uzyskanie niezbędnych przychodów, przedstawionych w załączniku ekonomicznym do 

niniejszej taryfy, mimo że są to koszty planowane; ma zagwarantować realizację niezbędnych działań 
związanych z utrzymaniem i rozwojem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Łubniany.  

 

W okresie obowiązywania nowych taryf wliczone są koszty dalszej modernizacji sieci urządzeń 
wodociągowych na terenie Gminy Łubniany w zakresie: 

 remontów i rozbudowy sieci wodociągowej; 

 wymianę przestarzałej armatury na sieciach wodociągowych ( w szczególności zaworów 
na przyłączach powodujących obniżenie ciśnienia u odbiorców); 

 budowę niezbędnych odcinków sieci przekształcających rozgałęźny system 
rozprowadzania wody w bardziej bezpieczny i wydajny system pierścieniowy, 

 montaż zasuw w węzłach na sieci rozdzielczej (mniejsze obszary miasta wyłączane 
podczas awarii, mniejszej ilości wody podczas awarii). 

 wdrażania w kolejnych miejscowościach systemu odczytu radiowego wodomierzy; 

 budowę nowej stacji wodociągowej w Łubnianach lub przepompowni wody 2 stopnia w 
miejscowościach zasilanych z wody zakupywanej od zewnętrznych dostawców hurtowych; 

   

W okresie obowiązywania nowych taryf wliczone są koszty dalszej modernizacji sieci i  urządzeń 
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubniany w zakresie: 

 remontów i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach powstającej nowej 
zabudowy   mieszkaniowej;   

 konserwacji i wymiany pomp, pływaków i armatury na przydomowych pompowniach 
ścieków; 

 wymiany pomp w przydomowych przepompowniach ścieków; 
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W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w : 

 regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany; 

 umowach z poszczególnymi Odbiorcami usług; 
 przepisach prawnych dot. ochrony środowiska; 

 
Obowiązujące prawo umożliwia uwzględnienie w taryfie opłat abonamentowych (stałych). Które 

obejmują koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo niezależnie od tego, czy poszczególni Odbiorcy 
pobierają wodę czy też nie. Jest to rozwiązanie sprawiedliwe dla wszystkich Odbiorców. 
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest bowiem do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do 
stałej gotowości świadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci konkretnie ponoszonych 
kosztów. Utrzymanie tak skalkulowanej taryfy zagwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu 
kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i sprawiedliwy rozkład tych kosztów. 
 

1. Dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

 W proponowanej taryfie wodociągowej wyodrębniono 13 grup odbiorców różnicowanych 
wysokością opłaty abonamentowej i wysokością cen za m3 pobranej wody, które będą możliwe są do 
wyodrębnienia kosztowo ze względu na strukturę rozliczeń i narzędzia ich prowadzenia posiadane 
przez nowe przedsiębiorstwo wodociągowe PLADA Sp. z o.o. Wyodrębniono również grupę WG - w 
której klasyfikuje się wodę sprzedaną dla Gminy Łubniany na cele ppoż. zgodnie z umową podpisaną 
pomiędzy Gminą i PLADA Sp. z o.o. Ze względu, że to rozliczenie ma charakter ryczałtu dla terenu całej 
Gminy Łubniany rocznego nie nalicza się dla tego rozliczenia opłaty abonamentowej.  

Taryfowe grupy odbiorców usług dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę zostały 
wyodrębnione według "W":  

a)   różnic w zakresie rozliczania usług dostarczania wody (różnicowanie wynika z charakteru 
rozliczeń dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych - przy rozliczeniach klientów 
instytucjonalnych, dla grup taryfowych WII3 i WII3@ przyjęto wyższy wskaźnik do ceny 
odczytu wodomierze, ze względu na posiadanie w tej grupie wodomierzy o dużych 
średnicach i konieczność montowania dodatkowych urządzeń wzmacniających sygnał 
odczytu, ze względu na montaż wodomierzy dużych średnicach w komorach pomiarowych. 

 klienci indywidualni - symbol "I" (np. WI): 

 klienci instytucjonalni "II" (np. WII); 
 

b)  różnic w zakresie częstotliwości rozliczenia usług dostarczania wody (różnicowanie wynika 
z charakteru rozliczeń usług wodociągowych, na terenie Gminy Łubniany planowane jest 
stosowanie rozliczeń kwartalnych dla odbiorców indywidualnych i rozliczenia kwartalne i 
miesięczne dla odbiorców pozostałych): 

 odbiorcy rozliczani w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych – 
symbol "3" (np.WI3); 

 odbiorcy rozliczani w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych – 
symbol "1" (np.WII1) 
 

c)   zakresu świadczonych dla poszczególnych grup odbiorców (różnicowanie wynika z faktu 
nie posiadania kanalizacji sanitarnej przez wszystkich odbiorców wody, np. ze względu na 
brak sieci  kanalizacyjnej w danej miejscowości, a tym samym rozbiciem części kosztów 
rozliczenia usługi na usługi kanalizacyjne i wodociągowego w przypadku grup z symbolem 
A);  
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 odbiorcy rozliczani  za pobraną wodę i odprowadzone ścieki - symbol "A" (np. WI3A); 

 odbiorcy rozliczani za pobraną wodę lub odprowadzane ścieki -symbol "B" (np.WII1B). 
d)  dla wszystkich w/w grup taryfowych jako czynnik różnicujący przyjęto także sposób 

rozliczenie tj. albo fakturą tradycyjną (papierową) lub cyfrowo poprzez e-fakturę. Dlatego 
wydzielono kolejne sześć grup taryfowych, które określają nam wysokości stawki opłaty 
abonamentowej w tych grupach przy zastosowaniu rozliczeń e-fakturą z odbiorcami. Tym 
samym wydzielono grupy: WI3A@; WI3B@; WII1A@; WII1B@; WII3A@; WII3B@; 

Na podstawie planowanych kosztów działalności spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę, do ustalenia wysokości opłaty stałych dla poszczególnych grup taryfowych  wymienionych 
powyżej; przyjęto następujące składki cenotwórcze: 

 gotowość do świadczenia usług - ustalona na podstawie kosztów eksploatacji wydzielonych dla 
opłat abonamentu woda nie większej niż 14% kosztów eksploatacji sieci wodociągowej ogółem;  

 odczyt urządzenia pomiarowego wodomierza - ustalona na podstawie planowanych kosztów 
płac; usług innych (np. informatycznych, zakupu licencji programów rozliczeniowych) dot. 
odczytu wodomierzy oraz paliwa do pojazdów odczytujących wodomierze na terenie Gminy 
Łubniany; 

 rozliczenie świadczonej usługi - ustalona na podstawie planowanych kosztów płac 
administracyjnych, zakupionych materiałów i usług koniecznych do rozliczenia usługi i 
dostarczenia rachunku do odbiorcy. 

Przyjęta struktura taryfowa uwzględnia wszystkie czynniki różnicujące koszty dla 
poszczególnych grup taryfowych przy jednoczesnym uwzględnieniu czynnika obniżania kosztów 
administracji oraz łatwości pozyskania informacji o czynnikach różnicujących w tych grupach 
taryfowych. 

Wszystkie w/w stawki opłat podane są w cenach netto do których należy doliczyć podatek VAT 
w wysokości 8%. 

2. Dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków: 

 Mając na uwadze jednorodną strukturę odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Łubniany ( ponad 85% to odbiorcy indywidualni, a zaledwie 15% to odbiorcy 
instytucjonalni i inni), w taryfie kanalizacyjnej, 12 grup odbiorców różnicowanych wysokością opłaty 
abonamentowej, które możliwe są do wyodrębnienia kosztowo ze względu na strukturę rozliczeń i 
narzędzia ich prowadzenia posiadane przez PLADA Sp. z o.o. 

Ceny odprowadzania ścieków (w ramach stawki zmiennej) zróżnicowano w oparciu o jakość 
ścieków odprowadzanych przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych i związane jest z 
dodatkowymi opłatami ponoszonymi przez Spółkę w ramach hurtowego odprowadzania ścieków do 
urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. 

Taryfowe grupy odbiorców usług dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków zostały 
wyodrębnione według "S":  

a)  różnic w zakresie rozliczania usług za odprowadzone ścieki  (różnicowanie wynika z 
charakteru rozliczeń dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych - ze względu na 
posiadanie w tej grupie wodomierzy o dużych średnicach i konieczność montowania 
dodatkowych urządzeń wzmacniających sygnał odczytu, ze względu na montaż 
wodomierzy dużych średnicach w komorach pomiarowych. 

 klienci indywidualni - symbol "I" (np. SI): 
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 klienci instytucjonalni "II" (np. SII); 
 

b)   różnic w zakresie częstotliwości rozliczenia usług odprowadzania ścieków (różnicowanie 
wynika z charakteru rozliczeń usług kanalizacyjnych, na terenie Gminy Łubniany planuje 
się wdrożenie rozliczeń kwartalnych dla odbiorców indywidualnych i rozliczeń kwartalne i 
miesięcznych dla odbiorców pozostałych/instytucjonalnych): 

 odbiorcy rozliczani w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych - symbol "3" (np.SI3); 

 odbiorcy rozliczani w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych - symbol "1" 
(np.SII1); 

 
c)   zakresu świadczonych dla poszczególnych grup odbiorców (różnicowanie wynika z faktu 

nie posiadania kanalizacji sanitarnej przez wszystkich odbiorców wody np. ze względu na 
brak sieci  kanalizacyjnej w  danej miejscowości, a tym samym rozbiciem części kosztów 
rozliczenia usługi na usługi kanalizacyjne i wodociągowego w przypadku grup z symbolem 
A) 

 odbiorcy rozliczani  za pobraną wodę i odprowadzone ścieki - symbol "A" (np. SI3A) ; 

 odbiorcy rozliczani za pobraną wodę lub odprowadzane ścieki - symbol "B" (np. SII1B). 
d)  dla wszystkich w/w grup taryfowych jako czynnik różnicujący przyjęto także sposób 

rozliczenie tj. albo fakturą tradycyjną (papierową) lub cyfrowo poprzez e-fakturę. 
Dlatego wydzielono kolejne sześć grup taryfowych, które określają nam wysokości 
stawki opłaty abonamentowej w tych grupach przy zastosowaniu rozliczeń e-fakturą z 
odbiorcami. Tym samym wydzielono grupy: SI3A@; SI3B@; SII1A@; SII1B@; SII3A@; 
SII3B@; 

Na podstawie planowanych kosztów działalności spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania 
ścieków, do ustalenia wysokości opłaty stałych dla poszczególnych grup taryfowych wymienionych 
powyżej; przyjęto następujące składki cenotwórcze: 

 gotowość do świadczenia usług - ustalona na podstawie kosztów eksploatacji wydzielonych dla 
opłat abonamentu woda nie większej niż 9% kosztów eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej 
ogółem; 

 odczyt urządzenia pomiarowego wodomierza - ustalona na podstawie kosztów płac; usług 
innych (np. informatycznych, outsourcingowych) dot. odczytu wodomierzy oraz paliwa do 
pojazdów odczytujących wodomierze na terenie Gminy Łubniany; 

 rozliczenie świadczonej usługi - ustalona na podstawie kosztów płac administracyjnych, 
zakupionych materiałów i usług koniecznych do rozliczenia usługi i dostarczenia rachunku do 
odbiorcy.    

Zaplanowana struktura taryfowa uwzględnia wszystkie czynniki różnicujące koszty dla 
poszczególnych grup taryfowych przy jednoczesnym uwzględnieniu czynnika obniżania kosztów 
administracji oraz łatwości pozyskania informacji o czynnikach różnicujących w tych grupach 
taryfowych. 

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji 
kosztów 
 

Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powiązane z strukturą organizacyjną  
przedsiębiorstwa pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje 
działalności, a także na eliminację subsydiowania skrośnego. 
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Nowe taryfy gwarantują w okresie ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie 

umożliwiającym realizację niezbędnych zadań eksploatacyjnych, a także planowanych modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, co w efekcie wpłynie na dalszą poprawę jakości 
świadczonych usług. 

W porównaniu do 18 miesięcy obowiązywania obecnej taryfy, we wnioskowanej taryfie planuje 
się utrzymanie obowiązującej alokacji kosztów, dzięki której odbiorcy motywowani są finansowo do 
przejścia na faktury elektroniczne. Dzięki temu część kosztów „wtórnych”, takich jak koszty odczytu i 
rozliczenia można przeznaczyć na działania usprawniające infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, 
rozbudowę i modernizację infrastruktury, co przełoży się na ograniczenie strat wody, a także 
zapewnienie ciągłości świadczenia usług.  

 

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowych taryf. 
 

Na kształtowanie się poziomu cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 
zasadniczy sposób będą miały wpływ koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, a w szczególności: 

1.  W pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy: 

 koszty zakupu wody (ok. 53% łącznych niezbędnych przychodów) - Spółka zakupuje wodę 
hurtowo od Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. (ok 30%), Wodociągi i Kanalizacja 
Turawa Sp. z o.o. (ok 20%), Prowod Sp. z o.o. (poniżej 1%). Jedynie ok. 50% dostarczanej 
wody ujmowane jest przez Spółkę z ujęcia Gminnego w Kobylnie-Niwa; 

 koszty materiałów (ok. 10% łącznych niezbędnych przychodów), w tym w szczególności 
materiałów eksploatacyjnych dla sieci wodociągowych, złączek, rur, obejm naprawczych, 
elementów armatury oraz materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń wodociągowych tj stacji 
uzdatniania wody w Kobylnie np. odczynników do uzdatniania wody, elementów automatyki, 
pomp i innych podzespół koniecznych do wymiany i konserwacji dla zachowania poprawnego 
działania urządzeń i sieci wodociągowych; 

 koszty energii (ok. 8% łącznych niezbędnych przychodów); 

 koszty pośrednie (ok. 8% łącznych niezbędnych przychodów), stanowiące koszty 
wykorzystania sprzętu, a także ewentualnej pracy pracowników stanowiących zaplecze 
inwestycyjno-remontowe Spółki; 

 koszty ogólnozakładowe (ok. 5% łącznych niezbędnych przychodów); 

 opłaty za pobór wód (ok. 4% łącznych niezbędnych przychodów); 

 koszty wynagrodzeń z narzutami (ok. 3% łącznych niezbędnych przychodów); 

 marża zysku (0,45% niezbędnych przychodów); 

W pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy planuje się poniesienie o 37% mniej kosztów w 
ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę w porównaniu do okresu obrachunkowego poprzedzającego 
złożenie wniosku taryfowego. Związane jest to przede wszystkim z realizacją w okresie pierwszych 18 
miesięcy działalności: 



 

 

26

 wymiany wodomierzy na ultradźwiękowe – ze stacjonarnym odczytem, 

 remontem SUW Kobylno. 

Wymiana wodomierzy ma na celu przede wszystkim uzyskanie: 

 precyzyjnych odczytów, 

 odczytów dziennych, dzięki którym znacznie przyspieszone zostanie reagowanie na awarie, co 
przyczyni się do ograniczenia strat wody na sieci, a także zapewni skuteczną ciągłość 
świadczenia usług, 

 ograniczeniem kosztów legalizacji wodomierzy (w przyszłości – po zakończeniu procesu 
wymiany wszystkich wodomierzy), 

 ograniczeniem kosztów odczytu na rzecz zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury 
sieciowej i SUW Kobylno.  

2.   W kolejnych dwóch latach obowiązywania nowej taryfy Spółka planuje przede wszystkim, realizację 
zadań wynikających z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz 
kontynuować bieżące remonty i konserwację sieci i urządzeń wodociągowych zapewniające 
bezpieczeństwo dostaw wody oraz utrzymanie poziomu usług dostarczania wody na wysokim 
poziomie przez kolejne lata. Wzrosną tym samym w stosunku do 1 roku obowiązywania nowej taryfy 
przede wszystkim koszty wynagrodzeń, zużycia materiałów, pozostałych usług materialnych oraz 
kosztów wydziałowych. Planuje się również kontynuację remontu SUW Kobylno (26,5 tys. zł w 
drugim roku obowiązywania nowej taryfy – montaż szafy sterowniczej dla układu pomp 
głębinowych). 

Planuje się ponadto zwiększenie wolumenu sprzedaży o 6% rocznie, co związane jest z planowanym 
zniesieniem stanu pandemii, a także podłączeniem nowych odbiorców.  

Planuje się marże zysku na poziomie niezbędnego minimum, tj. 0,45%. Działanie to ma na celu 
zabezpieczenie interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. 

Mimo planowanego ograniczenia kosztów o 37% a także zwiększenia wolumenu sprzedaży o 6% 
niezbędne jest wprowadzenie podwyżek o ok. 7% rocznie. Przy planowanej inflacji, zgodnie z 
obowiązującą ustawą budżetową Państwa, realne podwyżki kształtować się będą na poziomie 3,7% - 
4,3%  w skali roku. Na ten moment Przedsiębiorstwo nie posiada informacji na temat planowanych 
podwyżek cen dotyczących hurtowego dostarczania wody, natomiast w 3 letniej perspektywie 
są one nieuniknione.  Bez wejścia w życie zaplanowanych podwyżek Spółka nie będzie miała 
możliwości skutecznej realizacji zadań nałożonych na przedsiębiorstwo przez Gminę Łubniany, a także 
zahamuje realizację zadań pro-środowiskowych. 

Na kształtowanie się poziomu cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 
zasadniczy sposób będą miały wpływ koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, a w szczególności: 

1. w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy: 

 koszty odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych nie będących w posiadaniu 
przedsiębiorstwa (ok. 69% łącznych niezbędnych przychodów) - Spółka odbiera ścieki od 
mieszkańców za pomocą sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością Gminy Łubniany oraz 
rurociągami tłocznymi transportowane są na oczyszczalnie w Opolu (ok. 35%), Turawie (ok. 
55%), Dobrzeniu Wielkim (ok 10%) będącej w administracji innych podmiotów; 
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 koszty pośrednie (ok. 12% łącznych niezbędnych przychodów), stanowiące koszty 
wykorzystania sprzętu, a także ewentualnej pracy pracowników stanowiących zaplecze 
inwestycyjno-remontowe Spółki; 

 koszty wynagrodzeń z narzutami (ok. 5% łącznych niezbędnych przychodów); 

 koszty ogólnozakładowe (ok. 5% łącznych niezbędnych przychodów); 

 koszty materiałów (ok. 3% łącznych niezbędnych przychodów), w tym w szczególności koszty 
materiałów serwisowych do przydomowych przepompowni ścieków; 

 koszty energii (ok. 2% łącznych niezbędnych przychodów); 

 marża zysku (0,45% niezbędnych przychodów); 

W pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy planuje się poniesienie o 28% mniej kosztów w 
ramach zbiorowego odprowadzania ścieków w porównaniu do okresu obrachunkowego 
poprzedzającego złożenie wniosku taryfowego. Związane jest to przede wszystkim z realizacją w 
okresie pierwszych 18 miesięcy działalności: 

 remontem pomp na przepompowniach ścieków. 

 Budową tłoczni Luboszyce co znacznie wpłynęło na obniżenie ilości awarii na przydomowych 
przepompowniach ścieków w miejscowościach Kępa, Luboszyce, Biadacz 

2.   W kolejnych dwóch latach obowiązywania nowej taryfy Spółka planuje przede wszystkim, realizację 
zadań wynikających z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, a w 
szczególności prowadzić remonty i wymiany urządzeń w przydomowych przepompowniach. 

Planuje się ponadto zwiększenie wolumenu sprzedaży o 5% rocznie, co związane jest z planowanym 
zniesieniem stanu pandemii, a także podłączeniem nowych odbiorców. 

Planuje się marże zysku na poziomie niezbędnego minimum, tj. 0,45%. Działanie to ma na celu 
zabezpieczenie interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. 

Mimo planowanego ograniczenia kosztów o 28% a także zwiększenia wolumenu sprzedaży o 5% 
niezbędne jest wprowadzenie podwyżek o ok. 7% rocznie. Przy planowanej inflacji, zgodnie z 
obowiązującą ustawą budżetową Państwa, realne podwyżki kształtować się będą na poziomie 3,7% - 
4,3%  w skali roku. Istotnym czynnikiem jest także fakt, iż Wodociągi i Kanalizacja w Turawie – 
podniosły stawkę za m3 oczyszczanych ścieków aż o 0,30 zł, co bezpośrednio przekłada się na 
realny wzrost ceny o 0,18 zł. netto m3 za każdy odprowadzony do oczyszczalni m3 ścieków. Na 
ten moment Przedsiębiorstwo nie posiada informacji na temat innych - planowanych podwyżek 
cen dotyczących hurtowego odprowadzania ścieków, natomiast w 3 letniej perspektywie są one 
nieuniknione.  Bez wejścia w życie zaplanowanych podwyżek Spółka nie będzie miała możliwości 
skutecznej realizacji zadań nałożonych na przedsiębiorstwo przez Gminę Łubniany, a także zahamuje 
realizację zadań pro-środowiskowych. 

 

 Spółka nie uwzględnia w taryfie kosztów reprezentacji i reklamy, nie korzysta z kredytów i 
pożyczek (brak odsetek w taryfie), a dzięki skutecznej windykacji nie ma potrzeby zakładania odpisów 
na należności przeterminowane (brak należności nieregularnych w taryfie). 
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5. BILANSOWANIE ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE WÓD POWIERZCHNIOWYCH I 
PODZIEMNYCH. 

Pobór wód podziemnych odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego nr OS.BSz.-
6332-58/10 z dnia 10.10.2010r. wydanego przez Starostę Opolskiego, zezwalającemu na pobór wód 
podziemnych na cele wodociągu Gminnego Łubniany z pięciu studni głębinowych: 

1. Studnia awaryjna nr 1 – o wydajności 35 m3/h; 
2. Studnia podstawowa nr 2 – o wydajności 34 m3/h; 
3. Studnia podstawowa nr 3 – o wydajności 34 m3/h; 
4. Studnia podstawowa nr 4 – o wydajności 34 m3/h; 
5. Studnia awaryjna nr 4 -– o wydajności 33 m3/h; 

 
Zgodnie z w/w decyzją łączny pobór wody ze studni nie może przekroczyć 68,0 m3/h oraz 560 000 
m3/rok. 
Woda z ujęć wymaga uzdatniania, w załączeniu aktualne badania wody. 

 

 

 

 

 

 

 

 


