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1. Informacje ogólne 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz 
określa warunki ich stosowania na terenie miasta Lędziny przez okres 12 miesięcy, czyli od 
dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. 

Podstawy prawne opracowania taryfy to: 

– Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858), zwana dalej Ustawą, 

– Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 127, 
poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostarczania 
wody i odbioru ścieków, z wyłączeniem odbiorców i dostawców wód opadowych i 
roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową. 

2. Rodzaj prowadzonej działalno ści 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o. w Lędzinach prowadzi 
działalność w zakresie: 
-  zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Lędziny 
I.dz.ZI/7050/204/03 z dnia 11.12.2003 r.  
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie Decyzji Burmistrza Lędzin ZI-7050/42/2010 
z dnia 09.02.2010 r.  
P.G.K. „Partner” Sp. z  o.o. zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000147512 i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę numer PKD 41.00 B i zbiorowego odprowadzania ścieków 
PKD 90.01.Z. 
Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest oczyszczanie 
i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, 
za pomocą urządzeń kanalizacyjnych oraz dostarczanie wody za pomocą majątku własnego 
Przedsiębiorstwa.  

 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług 

3.1.  WODA 
Działalność Przedsiębiorstwa związana z dostarczaniem wody jest prowadzona od lutego 
2010 roku. W związku z faktem iż zakres terytorialny na który jest dostarczana woda pitna 
jest niewielki i obejmuje przede wszystkim budynki wielorodzinne (Wspólnoty 
Mieszkaniowe) i jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej, budynki przeznaczone na 
cele usługowo – handlowe i zakłady przemysłowe P.G.K. „Partner” ustalił taryfę jednolitą, 
zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich odbiorców bez stawki abonamentowej. 
Obecnie Spółka ma zawartych 30 szt. umów na zaopatrzenie w wodę przy czym liczba 
stałych odbiorców wynosi około 1 971 i są to głównie mieszkańcy ul. Pokoju (których 
zarządcą jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Ziemowit”) oraz mieszkańcy Kolonii 
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Piast, ul. Oficerskiej i ul. Pokoju (których zarządca jest ZUH „Honorata”). Ponadto Spółka 
Partner zaopatruje w wodę takie firmy i instytucje jak: Big Fish, Admirał, MZOZ Lędziny, 
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Artel Woks, Caritas i inne podmioty. 
Oprócz tego Spółka dostarcza wodę do budynku krótkoterminowego zakwaterowania którego 
zarządcą jest Ekorec Sp. z  o.o. Zatem zużycie wody w przypadku w/w firm i instytucji jest 
uzależnione od produkcji danej firmy oraz od indywidualnych potrzeb instytucji. W związku 
z powyższym w tabeli F kolumna 2 wiersz 1.3 wniosku taryfowego umieszczono tylko liczbę 
stałych odbiorców tj. mieszkańców wspólnot.   

Do ustalonej ceny dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi 
przepisami prawnymi.  

 
3.2. ŚCIEKI  
P.G.K. „Partner tak jak w latach poprzednich utrzymało podział na trzy grupy taryfowe - 
pierwszą stanowią gospodarstwa domowe oraz budynki wielorodzinne, oraz jednostki 
organizacyjne gminy. Grupa druga obejmuje zakłady przemysłowe, usługowe, podmioty 
gospodarcze itp. Obydwie grupy taryfowe są rozliczane na podstawie wodomierzy i posiadają 
taki sam rodzaj ścieków pod względem jakości. Zatem alokacja niezbędnych przychodów dla 
tych dwóch grup odbiorców usług będzie taka sama. Trzecia grupa odbiorców obejmuje 
jedynie jeden podmiot – kopalnię Ziemowit. Grupę tę wyodrębniono na podstawie innej 
charakterystyki ścieków – kopalnia odprowadza do sieci kanalizacyjnej jedynie ścieki 
komunalne, które ze względu na wody połazienne są rozcieńczone w porównaniu ze ściekami 
komunalnymi z terenu miasta.  

Ponadto Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. założyło wzrost ilość 
w dostarczaniu ścieków w okresie przedkładanej taryfy; spowodowane nowymi 
podłączeniami klientów do nowo budowanej kanalizacji Założono iż nowe podłączenia będą 
miały miejsce od III i IV kwartału 2014 roku.  

4. Rodzaje i wysoko ść cen i stawek opłat 

 4.1. WODA 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody w okresie obowiązywania nowych taryf 
przedstawia poniższa tabela: 

 
Taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług 

Odbiorcy usług Wyszczególnienie 

Cena / stawka opłaty*) 
Jednostka 

miary Netto 
Brutto (w tym 
8% VAT)** ) 

Grupa I 

Gospodarstwa domowe w  
budynkach jedno i  
wielorodzinnych; jednostki 
organizacyjne Gminy, zakłady 
przemysłowe, usługowe, 
podmioty gospodarcze 

Cena za 1 m3 
dostarczonej 
wody 

7,99 8,63 zł/m3 

*) cena w rozliczeniach za dostarczenie wody – wyrażona w złotych za m3 dostarczenie wody  ustalona na podstawie 
wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza 

**) do cen / stawek opłat netto, zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w 
wysokości 8% (zgodnie z odrębnymi przepisami) 
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 4.2. ŚCIEKI  

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich 
grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz ich zasady stosowania. 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w okresie obowiązywania nowych taryf 
przedstawia poniższa tabela: 

 
Taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług 

Odbiorcy usług Wyszczególnienie 

Cena / stawka opłaty*) 
Jednostka 

miary Netto Brutto (w tym 
8% VAT)** ) 

Grupa I 

Gospodarstwa domowe w  
budynkach jedno i  
wielorodzinnych; jednostki 
organizacyjne Gminy, zakłady 
przemysłowe, usługowe, 
podmioty gospodarcze 

Cena za 1 m3 
odprowadzonych 
ścieków 

9,30 10,04 zł/m3 

Grupa II 
Zakłady przemysłowe i 
usługowe, podmioty 
gospodarcze 

Cena za 1 m3 
odprowadzonych 
ścieków 

9,30 10,04 zł/m3 

Grupa III Kopalnia „Ziemowit” 
Cena za 1 m3 
odprowadzonych 
ścieków 

7,90 8,53 zł/m3 

*) cena w rozliczeniach za odebrane ścieki – wyrażona w złotych za m3 odebranych ścieków, ustalonych na podstawie 
wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza 

**) do cen / stawek opłat netto, zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w 
wysokości 8% (zgodnie z odrębnymi przepisami) 

 

5. Warunki rozlicze ń z uwzgl ędnieniem wyposa żenia 
nieruchomo ści w przyrz ądy i urz ądzenia pomiarowe 

 5.1. WODA  

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku 
Nr 123, poz. 858) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 
2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 
nr 127, poz. 886). 

O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej opłata za dostarczenie wody 
pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone 
usługi. 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczenie wody na warunkach i w terminach 
określonych w umowie. Na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się ilość 
dostarczanej wody pitnej do nieruchomości. W przypadku niesprawności wodomierza 
głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie 
średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody 
w tym okresie – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku 
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ubiegłego lub iloczynu średniego miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby 
miesięcy niesprawności wodomierza. Spółka wyeliminowała rozliczanie ryczałtowe.  

5.2. ŚCIEKI  

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku 
Nr 123, poz. 858) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 
2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 
nr 127, poz. 886). 

O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, 
czyli były świadczone usługi. 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach 
określonych w umowie. Na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się ilość 
odebranych ścieków z nieruchomości (ponieważ nieruchomości wyposażone są jedynie 
w wodomierze mierzące ilość dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków w tych 
przypadkach jest więc równoważna). Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z 
odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz w celu opomiarowania 
wody bezpowrotnie zużytej na terenie posesji, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów 
wodomierza głównego i dodatkowego. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej 
niż do terminu określonego ustawą, ilość ścieków w takim przypadku jest równa ilości wody 
wynikającej z norm. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie 
stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w 
okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to 
możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie – na podstawie 
średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniego 
miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 
Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku 
niewyposażonym w urządzenia pomiarowe. 

 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat  

6.1. WODA  

Zakres świadczonych usług dla taryfowych grup odbiorców 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłego, o prawidłowym ciśnieniu i o 
dobrej jakości wodę, nadającą się do spożycia, mając na uwadze wymagania ochrony 
środowiska, a także optymalizację kosztów. Zakup wody w przypadku Przedsiębiorstwa jest 
dokonywany od KWK Ziemowit (która do lutego 2010 r. była właścicielem urządzeń 
wodociągowych). Zatem jakość wody jest zależna od Kopalni i pochodzi z ujęć głębinowych. 
Następnie woda podlega uzdatnianiu w stacji uzdatniania wody bez chemicznego 
wspomagania.  

Taryfa obejmuje opłatę za każdy  1 m3 wody. 
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Standardy jako ściowe obsługi 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów 
jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, 
standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie 
uchwalonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XLV/294/06 z dnia 09.02.2006 r. oraz 
w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług kanalizacyjnych. 

PGK „PARTNER” Sp. z o.o. w Lędzinach zapewnia obsługę w zakresie prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń wodociągowych, zgodnie z postanowieniami regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lędziny. Przedsiębiorstwo 
zapewnia także bieżącą kontrolę ilości i jakości wody oraz kontrolę przestrzegania warunków 
eksploatacji urządzeń sieci wodociągowej. 

 

6.2. ŚCIEKI  

Zakres świadczonych usług dla taryfowych grup odbiorców 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia niezawodnego odprowadzania ścieków, 
mając na uwadze wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków jest dokonywane dla wszystkich odbiorców usług 
w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno 
odprowadzania ścieków w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w budynkach 
jednostek organizacyjnych Gminy, przeznaczonych na cele usługowo – handlowe i odbiorców 
przemysłowych. 

Taryfa obejmuje opłatę za każdy odprowadzony 1 m3 ścieków. 

 

Standardy jako ściowe obsługi 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów 
jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, 
standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie 
uchwalonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XLV/294/06 z dnia 09.02.2006 r. oraz 
w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług kanalizacyjnych. 

PGK „PARTNER” Sp. z o.o. w Lędzinach zapewnia obsługę w zakresie prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lędziny. Przedsiębiorstwo 
zapewnia także bieżącą kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz kontrolę 
przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 
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UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF 

Przy ustalaniu taryfy na okres 01-04-2014 do 31-03-2015 podstawę stanowiły dane z 
księgowości oraz założone plany rozwoju i modernizacji obiektów a przede wszystkim 
założenia z Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”.  
Dodatkowo przedmiotem analizy były parametry w zakresie : 
- ilości odprowadzanych ścieków, 
- liczby odbiorców, 
- kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń. 

Propozycja niniejszej taryfy ma pokryć w pełni koszty wynikające z inflacji, wzrostu 
amortyzacji oraz wzrostu podatków lokalnych i innych opłat np. za korzystanie ze 
środowiska.  

PGK „PARTNER” Sp. z o.o. do obliczeń stawek ceny wody i ścieków w przedstawionym 
wniosku taryfowym przyjęło następujące założenia dotyczące zmian warunków 
ekonomicznych w roku obowiązywania nowej taryfy: 

1. Koszty bezpośrednie ustalono przyjmując za podstawę dane z ostatniego roku 
obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf (okres od grudnia 
2012 roku do listopada 2013 r.). 

2. W związku z intensyfikacją prac związanych z „Uporządkowaniem Gospodarki 
ściekowej w Gminie Lędziny” rok 2013 był okresem w którym przyjęto na stan 
majątkowy zmodernizowana oczyszczalnię Ziemowit oraz adaptowano oczyszczalnię 
Hołdunów (kontrakt W1). Natomiast rok 2014 będzie okresem  w którym – zgodnie z 
harmonogramem – mają zostać zakończone prace związane z budową kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. Przyjęto w kosztach iż zadanie W2.1 będzie oddane w IV 
kwartale 2014 r., zadanie W2.2 – w III kwartale 2014 r., zadanie W2.3 – w III 
kwartale 2014 r. i zadanie W2.4 – w IV kwartale 2014 r. Takie tez założenia zostały 
przyjęte przy planowaniu amortyzacji na okres taryfowy. W związku z powyższym 
Spółka musi pokryć z własnych środków kwotę ok. 1 000 000,00 zł.  

3. PGK „Partner” dbając o najwyższe standardy świadczonych usług, zatrudnia 
wyspecjalizowaną kadrę w dziedzinie zarządzania oraz specjalistyczno – techniczną.  

4. W taryfie zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,4% (wskaźnik inflacji), a więc 
zgodnie z kryteriami ustalania niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczania taryfy 
określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków.  

5. Wysokość opłat ekologicznych przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze 
środowiska (M.P. z dnia 10 września 2013 poz 729) i dla planowanej na 2014 rok 
ilości ścieków. 

6. Z informacji uzyskanych od ubezpieczyciela majątkowego wynika że w roku 2014 
wzrosną o 10 % koszty ubezpieczeń a także Spółka zmuszona będzie doubezpieczyć 
swój rosnący majątek. W związku z powyższym w taryfie uwzględniono wzrost tegoż 
kosztu rodzajowego.    

7. W roku 2013 zostaną podniesione o 5,0 % opłaty za badania próbek ścieków do 
których Spółka jest zobligowana Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 lipca 
2006 w spawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód 
lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
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Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
odprowadzania ścieków 

 obowiązująca na terenie Gminy Lędziny  
na okres od 01.04.2013 r. do 31.03.2013 r. 

wodnego. Prawo wodne z 18 lipca 2001. Należy podkreślić że ze względu na rozruch 
urządzeń oczyszczalni Ziemowit, Spółka będzie zmuszona dokonywać częstszych 
badań jakości ścieków. 

8. Znacząco wzrosły koszty rodzajowe w postać opłat za najem i dzierżawę gruntu od 
mieszkańców Lędzin, na których to działkach Spółka usytuowane ma nowe 
przepompownie ścieków.  

9. Podatek od nieruchomości obliczono na podstawie wartości posiadanego majątku 
oraz stawek obowiązujących w mieście Lędziny na rok 2014 (zgodnie z Uchwałą 
Rady Miasta Lędziny nr XLII/303/13 z dnia 28-11-2013) – Gmina podwyższyła 
stawki podatku od nieruchomości. Przedsiębiorstwo doliczyło w porównaniu  
z rokiem poprzednim tylko ten majątek który jest związany dobudowaniem sieci 
kanalizacyjnej. 

10. PGK „Partner” prowadzi intensywne działania windykacyjne zaległych wpłat 
dotyczących należności za ścieki, czynsze, wywozu nieczystości. Wiąże się to ze 
wzrostem wszelakich opłat sądowych, adwokackich, pełnomocnictw. 

11. Spółka zaplanowała wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną (moc) w związku 
z faktem rozpoczęcia działania nowych urządzeń elektrycznych na oczyszczalni i 
uruchamianiem nowych przepompowni ścieków. Ponadto uwzględniono w taryfie 
opłaty  za podłączenia do sieci elektrycznej  

12. Przedsiębiorstwo zaplanowało 5 % wzrost ceny wody, energii cieplnej, wywozu 
odpadów  stałych (media) -  w porównaniu do ostatniego roku obrachunkowego. 

13. Wzrost pozostałych kosztów rodzajowych - wyjazdy służbowe - w stosunku do 
ostatniego roku obrachunkowego, są podyktowane koniecznością wzięcia udziału w 
spotkaniach beneficjentów. Spotkania, seminaria, konferencje i szkolenia 
organizowane są najczęściej w Warszawie. Ponadto w związku z licznymi i ciągłymi 
zmianami w polskim prawie, Spółka wysyła swoich pracowników na szkolenia w 
zakresie finansów, księgowości, kadrowo –płacowym oraz w dziedzinie sieci wod-
kan i prawie zamówień publicznych.  

14. Koszty usług remontowych przyjęto uwzględniając wzrost związany z bieżącymi 
konserwacjami, czyszczeniem i naprawami ze względu na coraz starszy park 
maszynowy Przedsiębiorstwa. Koszty remontowe uwzględniają także plan 
modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej. 

15. Trwają prace modernizacyjne wodociągu na osiedlu Rotacyjnym. Częściowo w/w 
zadanie jest finansowanie zadania ze środków zewnętrznych -  WFOŚiGW w 
Katowicach.  

16. Koszty amortyzacji taryfy na ścieki w porównaniu do ostatniego roku 
obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf wzrosną, ze względu 
na planowane sukcesywne przyjmowanie na stan inwestycji.  

17. Marżę zysku przyjęto na poziomie 0% kosztów eksploatacyjnych. 

18. Rezerwy na należności nieregularne przyjęto z danych za ostatni rok obrachunkowy.  

W związku z powyższymi zmianami wzrostowi uległa cena za dostarczanie wody oraz za 
odbiór i oczyszczanie ścieków od mieszkańców, zakładów przemysłowo –usługowych, 
jednostek organizacyjnych Gminy oraz KWK Ziemowit.  
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Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
odprowadzania ścieków 

 obowiązująca na terenie Gminy Lędziny  
na okres od 01.04.2013 r. do 31.03.2013 r. 

Koszty zawarte we wniosku taryfowym uwzględniają utrzymanie zakresu i standardu usług 
zgodnie z regulaminem odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lędziny oraz 
wymaganiami prawnymi. 

Zastosowanie przedstawionych taryf pozwoli na uzyskanie przychodów za świadczone usługi 
na poziomie ponoszonych kosztów, a przez to uzyskanie płynności finansowej oraz 
podwyższenie jakości świadczonych usług i rozwój przedsiębiorstwa. 

 

Przy ustalaniu taryfy na WODĘ przyjęto następujący podział na taryfowe grupy odbiorców 
usług: 

Grupa I – gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne, jednostki organizacyjne 
Gminy; zakłady przemysłowe i usługowe, podmioty gospodarcze 

Stawki opłat dla powyższej grupy odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę w okresie od 
dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. będą wynosić: 

 

Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Stawka opłat netto za 
dostarczenie wody w 

zł /m3 

Stawka opłat brutto za dostarczenie 
wody w zł/m3                                                                        

(w tym 8% VAT) 

Grupa I 7,99 zł/m3 8,63 zł/m3 

 

Przy ustalaniu taryfy na ŚCIEKI przyjęto następujący podział na taryfowe grupy odbiorców 
usług: 

Grupa I – gospodarstwa domowe, w tym budynki wielorodzinne, jednostki organizacyjne 
Gminy; 

Grupa II Zakłady przemysłowe i usługowe, podmioty gospodarcze; 

Grupa III – kopalnia „Ziemowit”. 

 

Stawki opłat dla powyższych grup odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 
w okresie od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. będą wynosić: 

 

Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Stawka opłat netto za 
odbiór ścieków 

w zł/m3 

Stawka opłat brutto za odbiór ścieków 
w zł/m3 

(w tym 8% VAT) 

Grupa I 9,30 zł/m3 10,04 zł/m3 
Grupa II 9,30 zł/m3 10,04 zł/m3 
Grupa III 7,90 zł/m3 8,53zł/m3 
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Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
odprowadzania ścieków 

 obowiązująca na terenie Gminy Lędziny  
na okres od 01.04.2013 r. do 31.03.2013 r. 

 

Załączniki do uzasadnienia wniosku: 

 

1) tabele od A do H będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat za wodę i ścieki - 
załącznik 1 

2) informacja o planowanej ilości zakupionej wody i cenie za zakup 1m3 wody – załącznik 
2 

3) plan modernizacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni na rok 2014 i dalsze lata – 
załącznik 3 

4) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, sprawozdanie 
Zarządu Spółki za 2012 rok oraz opinia Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego 
badania sprawozdania  – załącznik 4 
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Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
odprowadzania ścieków 

 obowiązująca na terenie Gminy Lędziny  
na okres od 01.04.2013 r. do 31.03.2013 r. 

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia 
wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. 

Lp. 

Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa 
Zmiana % 

4/3 

Taryfowa grupa 
odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat                                           Wielkość cen i stawek opłat 

0 1 2 3 4 5 
1 Grupa 1 

 -cena wody (zł/m3) 
7,57 7,99 105,6% 

- stawka opłaty 
abonamentowej 

0 0,00 0,0% 

- cena wskaźnikowa 1)         7,57 7,99 105,6% 

        
  

 

 

 

  

 

 

 

 

Uwaga: 

1) 
- Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i 

stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3. 
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Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
odprowadzania ścieków 

 obowiązująca na terenie Gminy Lędziny  
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Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia 
wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków. 

Lp. 

Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa 
Zmiana % 

4/3 

Taryfowa grupa 
odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat                                           Wielkość cen i stawek opłat 

0 1 2 3 4 5 
1 Grupa 1,2 

 -cena usługi odprowadzania 
ścieków (zł/m3) 

8,49 9,30 109,5% 

- stawka opłaty 
abonamentowej 

0 0 0 

- cena wskaźnikowa 1)         
8,49 9,30 109,5% 

2 Grupa 3 
 -cena usługi odprowadzania 
ścieków (zł/m3) 

6,79 7,90 116,3% 

- stawka opłaty 
abonamentowej 

0 0 0 

- cena wskaźnikowa 1)         
6,79 7,90 116,3% 

        
  

 

 

 

 

Uwaga: 

1) 
- Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, 

wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonychj ścieków 
w m3. 
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Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
odprowadzania ścieków 

 obowiązująca na terenie Gminy Lędziny  
na okres od 01.04.2013 r. do 31.03.2013 r. 

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Przychody - 
wykonanie 

Niezbędne przychody 

Rok obrachunkowy 
poprzedzający 
wprowadzenie 

nowych taryf w zł 

Rok obowiązywania 
nowych taryf w zł 

0 1 2 3 
1 Zaopatrzenie w wodę 
  1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 414 153,72 674 962,89 
  a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 43 398,54 68 501,00 
  b) koszty zakupionej przez siebie wody 140 398,12 153 000,00 
  

2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0,00 0,00 
  3) odsetki 0,00 0,00 
  4) należności nieregularne 0,00 4 589,25 
  5) marża zysku 0,00 0,00 
  Wartość niezbędnych przychodów 414 153,72 679 552,14 
2 Odprowadzanie ścieków 
  1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:  4 591 764,74 7 763 382,65 
  a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe (*) 1 596 816,08 2 720 941,57 
  

b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń 
niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa  0,00 0,00 

  

2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0,00 0,00 
  3) odsetki 0,00 0,00 
  4) należności nieregularne 24 774,33 30 022,00 
  5) marża zysku 0,00 0,00 
  Wartość niezbędnych przychodów 4 616 539,07 7 793 404,65 
3 Średnia zmiana wartości przychodów - 

zaopatrzenie w wodę w % X 164,08% 
4 Średnia zmiana wartości przychodów - 

odprowadzanie ścieków w % X 168,81% 
 

  

Uwagi: 

1) - (wartość z wiersza 1.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2) x 100% 
2) - (wartość z wiersza 2.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2) x 100% 
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Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
odprowadzania ścieków 

 obowiązująca na terenie Gminy Lędziny  
na okres od 01.04.2013 r. do 31.03.2013 r. 

Tabela D.  Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług 
w roku obowiazywania nowych taryf. 

Lp. Wyszczególnienie 
Współczynnik 

alokacji wg 
tabeli E 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

grupa 1,2 grupa 3 ogółem zł 

0 1 2 3 4 5 
1 Zaopatrzenie w wodę 

  1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:   674 962,89   674 962,89 
  a) koszty bezpośrednie:   475 733,71   475 733,71 
  - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A 61 924,46   61 924,46 
  - wynagrodzenia z narzutami A 49 255,17   49 255,17 
  - materiały A 109 598,60   109 598,60 
  - energia A 308,74   308,74 
  - opłata za korzystanie ze środowiska B 0,00   0,00 
  - podatki i opłaty - inne A 27 356,00   27 356,00 
  - usługi obce A 217 482,00   217 482,00 
  - pozostałe koszty A 9 808,74   9 808,74 
  b) alokowane koszty pośrednie: A 199 229,18   199 229,18 

  
- rozliczenie kosztów wydziałowych i 
działalności pomocniczej  A 0,00   0,00 

  - alokowane koszty ogólne A 199 229,18   199 229,18 

  
2) raty kapitałowe ponad wartość 
amortyzacji A 0,00   0,00 

  3) odsetki A 0,00   0,00 
  4) należności nieregularne A 4 589,25   4 589,25 
  5) marża zysku A 0,00   0,00 
  Razem wartość niezbędnych przychodów   679 552,14   679 552,14 

2 Odprowadzanie ścieków 

  1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:   
3 735 

227,18 
4 028 

155,47 
7 763 

382,65 

  a) koszty bezpośrednie:   
3 143 

031,76 
3 489 

346,49 
6 632 

378,25 

  - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe   
1 122 

627,20 
1 539 

341,37 
2 661 

968,57 

  - wynagrodzenia z narzutami C 674 066,52 622 215,25 
1 296 

281,77 
  - materiały C 50 902,04 49 137,81 100 039,85 
  - energia C 163 050,80 176 638,37 339 689,17 
  - opłata za korzystanie ze środowiska D 16 923,40 15 621,60 32 545,00 
  - podatki i opłaty - inne C 240 209,88 150 727,50 390 937,38 

  - usługi obce C 797 095,96 863 520,62 
1 660 

616,57 
  - pozostałe koszty C 78 155,96 72 143,97 150 299,93 

  b) alokowane koszty pośrednie: C 592 195,42 538 808,98 
1 131 

004,40 

  
- rozliczenie kosztów wydziałowych i 
działalności pomocniczej  C 0,00 0,00 0,00 

  - alokowane koszty ogólne C 592 195,42 538 808,98 
1 131 

004,40 
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2) raty kapitałowe ponad wartość 
amortyzacji C 0,00 0,00 0,00 

  3) odsetki C 0,00 0,00 0,00 
  4) należności nieregularne C 30 022,00 0,00 30 022,00 
  5) marża zysku C 0,00 0,00 0,00 

  Razem wartość niezbędnych przychodów   
3 765 

249,18 
4 028 

155,47 
7 793 

404,65 
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Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
odprowadzania ścieków 

 obowiązująca na terenie Gminy Lędziny  
na okres od 01.04.2013 r. do 31.03.2013 r. 

Tabela E. Wspólczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 1) 

Lp. 
Współczynnik 

alokacji 
Wyszczególnienie 

Jedn. 
miary 

Taryfowa grupa odbiorców usług 

grupa 1,2 grupa 3 ogółem   

0 1 2 3 4 5 6   

1. A Sprzedaż roczna wody 
m3 85 000,00 0 85 000,00   

%        100,00% 0 100,00%   

2. B 

Przewidywane roczne 
opłaty za korzystanie ze 
środowiska - usługi 

zaopatrzenia w wodę 

zł 0 0 0   

%        0 0 0   

3. C 
Ilość roczna 

dostarczanych ścieków 
m3 405 000,00 510 000,00 915 000,00   

%        44,26% 55,74% 100,00%   

4. D 

Przewidywane roczne 
opłaty za korzystanie ze 
środowiska - usługi 

odprowadzania ścieków 

zł 16 923,40 15 621,60 32 545,00   

%        52,00% 48,00% 100,00%   

Uwaga: 

1)   Dostosować do konstrukcji taryfy. 
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Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
odprowadzania ścieków 

 obowiązująca na terenie Gminy Lędziny  
na okres od 01.04.2013 r. do 31.03.2013 r. 

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji 
prostej 1) 

Lp. Wyszczególnienie 
Taryfowa grupa odbiorców usług 

Grupa 1,2 Grupa 3 ogółem 
0 1 2 3 4 
1 Zaopatrzenie w wodę 

  
1) wartość niezbędnych przychodów 
w zł/rok, w tym: 679 552,14   679 552,14 

  

a) wartość niezbędnych przychodów 
rozliczanych za ilość dostarczonej 
wody 679 552,14   679 552,14 

  

b) wartość niezbędnych przychodów 
rozliczanych stawką opłaty 
abonanmetowej 0,00   0,00 

  2) zużycie wody w m3/rok 85 000,00   85 000,00 
  3) liczba odbiorców X   X 

  4) cena 1m3 wody w zł/m3  2) 7,99   7,99 

  
5) stawka opłaty abonametowej na 
odbiorcę w zł/miesiąc  3 ) X   X 

2 Odprowadzanie ścieków 

  
1) wartość niezbędnych przychodów 
w zł/rok 3 765 249,18 4 028 155,47 7 793 404,65 

  2) odprowadzone ścieki w m3/rok 405 000,00 510 000,00 915 000,00 

  
3) cena usługi odprowadzania ścieków 
w zł/m3      4) 9,30 7,90 x 

Uwaga: 

1) - Dostosować do konstrukcji taryfy 
   2)- ( wartość z wiersza 1.1a): ( wartość z wiersza 1.2) 
   3)- [  ( wartość z wiersza 1.1b): ( wartość z wiersza 1.3 )]: 12 miesięcy 
   4)- ( wartość z wiersza 2.1): ( wartość z wierszwa 2.2 ) 
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Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług,  z uwzględnieniem 
 wielkosci zuzycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w 

złotych  

Lp. Wyszczególnienie 
Taryfowa grupa odbiorców usług 

grupa 1,2 grupa 3 ogółem  
0 1 2 3 4 
1 Zaopatrzenie w wodę 

  1) zuzycie wody w m3/rok 85 000,00 0,00 85 000,00 

  2) cena za m3 wody w zł/m3 7,99   7,99 
  3) stawka opłaty abonamentowej 0,00   0,00 

  
4) przychody według należności za ilość 
dostarczonej wody (cena) w zł/rok 679 552,14 0,00 679 552,14 

  
5) przychody według należności za stawki 
opłat abonamentowych w zł/rok 0,00 0,00 0,00 

  Wartość przychodów w zł/rok 679 552,14 0,00 679 552,14 
2 Odprowadzanie ścieków 

  
1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w 
m3/rok 405 000,00 510 000,00 915 000,00 

  
2) cena usługi odprowadzenia ścieków w 
zł/m3 9,30 7,90 x 

  3) stawka opłaty abonamentowej 0,00 0,00 x 

  
4) przychody według należności za ilość 
odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok 3 765 249,18 4 028 155,47 7 793 404,65 

  
5) przychody według należności za stawki 
opłat abonamentowych w zł/rok 0,00 0,00 0,00 

  Wartość przychodów w zł/rok 3 765 249,18 4 028 155,47 7 793 404,65 
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Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków 

Lp. Wyszczególnienie 
Taryfowa grupa odbiorców usług 

grupa 1,2 grupa 3 ogółem 
0 1 2 3 5 
1 Zaopatrzenie w wodę 
  Wartość przychodów       

  
1) w roku obowiązywania nowych 
taryf 679 552,14 0 679 552,14 

  

2) w roku obrachunkowym 
poprzedzającym wprowadzenie 
nowych taryf 414 153,71   414 153,71 

  Wzrost przychodów  1) 164,08% 0 164,08% 
2 Odprowadzanie ścieków 
  Wartość przychodów       

  
1) w roku obowiązywania nowych 
taryf 3 765 249,18 4 028 155,47 7 793 404,65 

  

2) w roku obrachunkowym 
poprzedzającym wprowadzenie 
nowych taryf (pro forma) 2 091 068,47 2 525 470,60 4 616 539,07 

  Wzrost przychodów  2) 180,06% 159,50% 168,81% 

Uwagi: 

   
1)    [( wartość z wiersza 1.1) : ( wartość z wiersza 1.2)] x 100% 
   
2) [( wartość z wiersza 2.1) : ( wartośc z wiersza 2.2) ] x 100% 
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Załącznik nr 2 do wniosku taryfowego  
 

INFORMACJA O PLANOWANEJ ILOŚCI I CENIE ZA ZAKUP WODY 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. 

w Lędzinach w okresie od 01-04-2014 do 31-03-2015 
 
 

 
 
Średnia ilość m3/miesiąc 

 
Cena netto zł za m3 Wartość netto w zł na rok 

Ok. 7 083,33 m3 x 12 m-cy =  
85 000 m3 

 
1,80 zł/m3 153 000,00 zł 
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                                        Załącznik nr 3 do wniosku taryfowego 

 
 
 
 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ ĄDZEŃ 
KANALIZACYJNYCH  
I WODOCI ĄGOWYCH  

 
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w 
Lędzinach na terenie Gminy Lędziny na lata 2014-2015. 
 
Planowany zakres usług kanalizacyjnych i wodociągowych: 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o. o. zostało powołane 
przez Miasto Lędziny w celu wykonywania zadań własnych Gminy z zakresu odprowadzania 
ścieków i w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

 
 W okresie objętym planem spółka będzie świadczyć usługi w następującym zakresie: 

- prowadzenie konserwacji, remontów i modernizacji sieci kanalizacyjnej 
- usuwanie awarii kanalizacyjnej (pogotowie kanalizacyjne) 
- świadczenie usług w zakresie podłączeń do sieci kanalizacyjnej; 
- odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną i kierowanie ich do oczyszczalni 
- oczyszczanie ścieków na oczyszczalniach 
- zakup, przesył i dystrybucja wody dla ludności i przemysłu 
- przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 
- dostawy zastępczych źródeł wody pitnej w przypadku awarii sieci wodociągowej 
- bieżące remonty i konserwacja urządzeń wodociągowych 
- rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych 
- przejmowanie do eksploatacji zrealizowanych urządzeń wodociągowych 
- dokonywane przeglądów i odbiorów technicznych urządzeń wodociągowych 
- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji projektowej i powykonawczej 
- określanie wymagań technicznych zasilania w wodę oraz uzgadnianie dokumentacji 
projektowych w zakresie wodociągów 
-odbiory przyłączy, sieci 
-inspekcje TV kanałów 
-czyszczenie kanałów 
- pobieranie od usługobiorców należności za usługi 
 
Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach: 
 

W ramach rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej planowane jest: 
- wykonanie przedsięwzięcia pn.: ” Uporządkowanie gospodarki ściekowej – 

wykonanie przełączeń do nowo wybudowanej kanalizacji  w zlewni  „Hołdunów” etap 1 i 2 ”.  
 
Zadanie to ma na celu „przełączenie” do nowej kanalizacji, posesji mieszkańców 
posiadających aktualną umowę na wprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej . 
Zadanie obejmowało będzie: 
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- wykonanie dokumentacji technicznych przyłączy kanalizacji sanitarnej dla 
budynków, gdzie właściciel posiada aktualną Umowę na wprowadzenie ścieków do 
kanalizacji,  
- wybudowanie nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej; 
- odcięcie i zabezpieczenie „starych” przyłączy; 
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

 
 

W ramach rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej planowane jest: 
- budowa sieci wodociągowej w rejonie osiedla Rotacyjnego i ośrodka MZOZ przy ul. Pokoju 
- Etap VI-VIII; 
- zabudowa stacji hydroforowej podwyższającej ciśnienie na sieci północnej; 
-budowa sieci wodociągowej dla osiedla Rachowy; 
-budowa sieci wodociągowej dla osiedla Centrum II. 
 
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i  wprowadzanie ścieków: 
 
- wymiana wodomierzy w celu poprawy dokładności pomiarów 
- lokalizacja i likwidacja nielegalnych przyłączy 
- zamykanie przyłączy osób nie  płacących za ścieki, wodę 
- wymiana rurociągów w celu likwidacji wycieków niewidocznych z powierzchni 
- likwidacja wycieków 
- monitoring i opomiarowanie w celu lokalizacji wycieków. 
 
Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach: 
 
-kanalizacja 
 
L.p. Obiekt Okres 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 
2014-2015r. 

Zlewnia oczyszczalni „Hołdunów” i „Ziemowit” 
1.  Uporządkowanie gospodarki ściekowej – wykonanie przełączeń 

do nowo wybudowanej kanalizacji  w zlewni  „Hołdunów” etap 1 
2014 500.000,00 

2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej – wykonanie przełączeń 
do nowo wybudowanej kanalizacji  w zlewni  „Hołdunów” etap 2 

2015 500.000,00 

 SUMA: 1.000.000,00 

2010-2014r. 
Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 

LP Nazwa kontraktu Okres 
realizacji 

Wartość 
szacunkowa 

1 Kontrakt TA1: Inżynier Kontraktu 2010-2014 976.310,00 
2. Kontrakt TA2: Pomoc techniczna podczas realizacji Projektu 2010-2012 600.000,00 
3 Kontrakt TA3: Promocja podczas realizacji Projektu 2010-2014 580.910,22 
4 Kontrakt W1: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 

„Ziemowit” oraz adaptacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” 
2011-2012 17.880.000,00 

5 Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach zadanie 
W2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Lędziny 
i Smardzowice 

2011-2014 21.199.005,00 

6 Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach zadanie 2011-2014 36.166.286,98 
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W2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 
Zamoście i Blych 

7 Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach zadanie 
W2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 
Goławiec i Górki 

2011-2014 23.067.698,00 

8 Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach zadanie 
W2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 
Hołdunów 

2011-2014 25.231.400,00 

9 Kontrakt S1: Zakup wielofunkcyjnego samochodu 
specjalistycznego 

2014 695.942,00 

10 Wydatki poza kontraktowe   2011-2014 3.642.044,00 

 Razem:  130.039.596,20 
 
 
-wodociągi 
 

Lp. Nazwa zadania 
Rok 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

1 
Budowa sieci wodociągowej w rejonie osiedla Rotacyjnego 
i ośrodka MZOZ ul. Pokoju – Etap VI-VIII 

2014 130.000 

2 Budowa stacji hydroforowej na sieci północnej 2014 100.000 
3 Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Rachowy - Etap II 2015 125.000 
4 Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Centrum II –Etap I 2015 75.000 
 Razem:  430.000 

 
Sposób finansowania planowanych inwestycji: 

 
Poniesione nakłady finansowe pochodzą: 

- ze środków własnych spółki: z odpisu amortyzacyjnego infrastruktury odprowadzania 
ścieków  
i dostarczania wody 
- z Funduszu Spójności /dotacja/ 
- z kredytów, pożyczek (np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska). 
 
 

Plan opracowano zgodnie z art. 21 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków                       

Wieloletni plan modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych jest zgodny 
z kierunkami rozwoju Gminy Lędziny określonymi w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

Niniejszy plan  zawiera plany inwestycyjne wynikające z projektu „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”.  
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Załącznik nr 4 do wniosku taryfowego  

 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ „PARTNER” SP. Z O.O.  
W LĘDZINACH  

ZA OKRES 01-01-2012 DO 31-12-2012 
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