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1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na
terenie obsługiwanym przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ELKOM sp. z o. o. na okres
36 miesięcy od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.05. 2021 r. Taryfa określa także warunki jej stosowania.
Opracowana została na podstawie zasad określonych w art. 20-23 ustawy z dnia
7. 06. 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami – Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180 ) zwanej
dalej ustawą oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
27. 02. 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2018 r. poz.
472 ) zwanego dalej rozporządzeniem.
Woda dostarczana do odbiorców siecią wodociągową, produkowana jest w Stacji Uzdatniania Wody w
Opolu (Brzeziu). ELKOM sp. z o. o. eksploatuje sieć i Stację Uzdatniania Wody Brzezie na podstawie
umowy dzierżawy z właścicielem stacji i sieci wodociągowej tj. PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Opole. Elkom sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej
PGE.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę dostarczaną przez ELKOM sp. z o.o

2. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w wodę
ELKOM spółka z o. o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Zarządu
Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03. 10. 2002 r. nr. Or.ZG-7033/2/02, oraz na terenie miasta Opola na
podstawie zezwolenia wydanego decyzją Prezydenta Miasta Opola z dnia 28. 11. 2016 r. nr ITGKRIK.7021.43.4.201. Obszar działalności ELKOM sp. z o. o. obejmuje część miejscowości Dobrzeń
Wielki w gminie Dobrzeń Wielki oraz tereny miasta Opola przyłączone do miasta z dniem
01.01.2017 r. a stanowiące poprzednio teren Gminy Dobrzeń Wielki tj. miejscowości Brzezie
i
Świerkle.

3. Zakres czynności związanych z zaopatrzeniem w wodę
Koszty zaopatrzenia w wodę związane są z produkcją wody w Stacji Uzdatniania Wody Brzezie
i dostarczaniem jej siecią wodociągową do wodomierzy głównych odbiorców. Koszty te obejmują
rozliczanie odbiorców według wskazań wodomierzy głównych. Wszyscy odbiorcy usług wyposażeni
są w wodomierze posiadające ważną legalizację metrologiczną. Warunki wydobycia, uzdatniania i
dostarczania wody są jednakowe dla wszystkich odbiorców w grupie 1 i grupie 2.
Taryfowe ceny i stawki opłat wyliczone na podstawie kosztów są jednakowe dla wszystkich
odbiorców wody obsługiwanych przez ELKOM sp. z o. o. odpowiednio w grupie 1 i grupie 2.
Grupa 1 – są to odbiorcy którym dostarczana jest woda na cele zbiorowego zaopatrzenia ludności w
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
Grupa 2 – są to odbiorcy którym dostarczana jest woda na cele chłodzenia w instalacjach
klimatyzacyjnych i prowadzenia robót budowlanych
Zgodnie z w/w zezwoleniami przedmiot działalności przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę stanowi: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z
którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych.
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4. Rodzaj i struktura taryfy.
Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:
- uzyskanie niezbędnych przychodów na pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie działalności
przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę polegającego na wydobyciu,
uzdatnieniu i dostarczaniem wody o parametrach wody zdatnej do spożycia przez ludzi siecią
wodociągową do wodomierzy głównych odbiorców, przy zachowaniu obowiązujących standardów
jakościowych usług
- prawidłowe rozliczenie odbiorcy usług za dostarczoną wodę wg wskazań wodomierzy głównych
z zastosowaniem ustalonych cen i stawek opłat
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat za usługi
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody
- łatwość obliczenia i sprawdzenia przez odbiorców usług stosowanych cen i stawek opłat.
Do stosowanych cen i stawek opłat nalicza się podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
W zakresie prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę ELKOM sp. z o.o. ponosi
koszty stałe obsługi klientów, sprawdzenia i odczytu wodomierzy i rozliczenia należności za wodę.
Koszty te ponoszone są niezależnie od faktycznego poboru wody i rozliczane są za pomocą stawki
opłaty abonamentowej.
Przygotowana taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zawiera następujące ceny i stawki opłat
- cenę netto za 1m³ dostarczonej wody w okresie rozliczeniowym
- stawkę opłaty abonamentowej netto na odbiorcę na rok, rozliczaną w okresie rozliczeniowym
jako 1/12 stawki rocznej
Okresem rozliczeniowym jest okres 1 miesiąca.

5. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Zgodnie z rozporządzeniem ELKOM sp. z o.o. dokonał alokacji kosztów na taryfowe grupy
odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w tym zmiany administracyjne po
01.01.2017 r. w szczególności:
- wielkość zróżnicowania poniesionych kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych
grupach odbiorców usług, tj, kosztów wydobycia i uzdatniania wody oraz kosztów pompowania i
dostarczania wody do odbiorców
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- strukturę i przejrzystość planowanych taryf,
- możliwość wydzielenia kosztów dla poszczególnych grup taryfowych, w tym stawek opłat za
usługi wodne
- standardy jakościowe usług i parametry dostarczanej wody
- spodziewane korzyści ekonomiczne wprowadzonych metod alokacji, w porównaniu z
kosztami ich wdrożenia, uwzględniające ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym
wzrostem cen i stawek opłat
- wyeliminowanie subsydiowania skrośnego pomiędzy grupami
- stabilność stosowania metod alokacji kosztów,
- wyposażenia odbiorców w wodomierze i urządzenia pomiarowe
- metodę i częstotliwość rozliczeń odbiorców usług
Uwzględniając powyższe uwarunkowania, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ELKOM sp.
4

Taryfa dla wody Spółki ELKOM

z o.o. ustanowił 2 grupy odbiorców usług. Jedną taryfową grupę odbiorców usług obejmującą
wszystkich odbiorców usług pobierających wodę na cele zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz drugą grupę odbiorców usług obejmującą wszystkich
odbiorców usług pobierających wodę na cele chłodzenia w instalacjach klimatyzacyjnych i
prowadzenia robót budowlanych. Poszczególne grupy taryfowe zostały oznaczone jako:
grupa 1 – odbiorcy którym dostarczana jest woda na cele zbiorowego zaopatrzenia ludności w
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
grupa 2 –odbiorcy którym dostarczana jest woda na cele chłodzenia w instalacjach klimatyzacyjnych
i celem prowadzenia robót budowlanych

6. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Przy rozliczaniu za dostarczoną wodę - dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa
dwuczłonowa składająca się z ceny za wodę, wyrażonej w złotych za m3 oraz stawki abonamentowej
płaconej za każdy miesiąc w okresie trwania umowy, bez względu na rozmiary dokonanego poboru
wody lub też jego braku. Stawka abonamentowa wyrażona jest w zł na odbiorcę na rok, płatna w
miesięcznych ratach w wysokości 1/12 opłaty rocznej.
Wysokość cen i stawek opłat netto
Lp

Rodzaje stawek i opłat

Jednostka
grupa 1

grupa 2

1.

Cena za m3 wody

zł/m3

3,30

3,33

2.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/rok

72,00

72,00

Do cen i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług VAT, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Zmiana stopy podatku VAT nie wymaga zmiany taryfy.

7. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem
w przyrządy i urządzenia pomiarowe

wyposażenia

nieruchomości

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy
i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 taryfy. Z uwagi na to, że każdy odbiorca zlokalizowany na
terenie działania ELKOM sp. z o. o. wyposażony jest w wodomierz, ilość wody do rozliczenia ustala
się na podstawie jego wskazań. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa
nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6
miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie
średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego
zużycia wody w ubiegłym roku i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
ELKOM
sp. o. o. na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza,
jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia. O ile
umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierane są za każdy miesiąc,
w którym świadczone były usługi. Opłata za wodę pobierana jest za każdy miesiąc, w którym
nastąpił pobór wody i stanowi iloczyn ilości dostarczonej wody oraz ceny wody dla danej grupy
taryfowej. Opłata abonamentowa pobierana jest w każdym miesiącu w wysokości 1/12 opłaty
rocznej, także w przypadkach braku poboru wody. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną
wodę na warunkach i terminach określonych w umowach.
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8. Warunki stosowania stawek opłat
8.1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców
Zakres świadczonych usług obejmuje dostawę wody do wodomierza głównego odbiorcy o jakości
spełniającej wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ) i na warunkach określonych w Regulaminie dostarczania wody i
odprowadzania ścieków. W zakresie dostawy wody ELKOM sp. z o.o. ponosi jednakowe koszty
obsługi wszystkich klientów w odpowiednich grupach. To uzasadnia jednakową cenę wody i stawkę
opłaty abonamentowej w każdej grupie niezależnie od wielkości poboru wody. Koszt opłat
abonamentowych za wodę ELKOM sp. z o.o. ponosi niezależnie od tego, czy odbiorca pobierał
wodę w danym miesiącu. Ponoszenie ich wymuszone jest koniecznością utrzymania gotowości służb
obsługujących odbiorców i ich rozliczenia fakturą w danym miesiącu.
8.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone
w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki
Uchwałą nr XVII/165/2012 z dnia 08. 03. 2012 r. oraz w Regulaminie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miasta Opola Uchwałą nr LXI/690/06 z dnia
16.03.2006 r.

9. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat
Taryfa po zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach zostaje podana do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie jej w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty i może obowiązywać
nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jej opublikowania.
Wszyscy odbiorcy usług będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni od daty planowanego wprowadzenia zmian.

6

