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KOREKTA 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY LĘDZINY 

NA OKRES OD 01.04.2015 r. DO 31.03.2016 r. 



 

1. Informacje ogólne 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek za zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie 

ścieków a także określa warunki ich stosowania na terenie miasta Lędziny przez okres 12 miesięcy, czyli 

od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 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 działalności 

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 44 szt. umów na zaopatrzenie w wodę przy czym 

liczba stałych odbiorców wynosi około 1 980 i są to głównie mieszkańcy ul. Pokoju (których zarządcą jest 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Ziemowit”) oraz mieszkańcy Kolonii 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 przy ul. Pokoju 106 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.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. założyło w okresie przedkładanej taryfy 

spadek ilość w dostarczaniu ścieków. Jest to podyktowane kilkuletnimi obserwacjami zużycia wody i 

dostarczania ścieków. Trend w dostarczaniu i odprowadzaniu ścieków jest wybitnie malejący Założono iż 

nowe podłączenia będą miały miejsce: 

- II kwartale 2015 roku – 300 szt. przyłączy  

- III kwartale 2015 roku – 410 szt. przyłączy   

- IV kwartał 2015 roku – 400 szt. przyłączy  

Łącznie zostanie wykonanych 1 110 szt. nowych podłączeń. Spółka posiada zawarte umowy wstępne z 

częścią mieszkańców na  realizację przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu budynków 

mieszkalnych do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacji w ramach 

programu dofinansowanego z NFOŚiGW.  

Spółka założyła iż i III i IV kwartale 2015 roku do systemu kanalizacji sanitarnej podpięte zostaną ok 100 

szt. budynków z którym  na dzień dzisiejszy Spółka nie ma podpisanych umów wstępnych.  



Trwają także prace nad przełączeniem (przepięcia) budynków obecnych klientów Spółki (dzielnica 

Hołdunów) do nowo powstałej kanalizacji sanitarnej.  

 

4. Rodzaje i wysokość 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 m
3
 

dostarczonej 

wody 

7,36  7,95 zł/m3 

*) cena w rozliczeniach za dostarczenie wody – wyrażona w złotych za m
3
 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) 

 

 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 m
3
 

odprowadzonych 

ścieków 

9,54 10,30 zł/m3 

Grupa II 

Zakłady przemysłowe i 

usługowe, podmioty 

gospodarcze 

Cena za 1 m
3
 

odprowadzonych 

ścieków 

9,54 10,30 zł/m3 

Grupa III Kopalnia „Ziemowit” 

Cena za 1 m
3
 

odprowadzonych 

ścieków 

8,06 8,70 zł/m3 

*) cena w rozliczeniach za odebrane ścieki – wyrażona w złotych za m
3
 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 rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia 
nieruchomości w przyrządy i urządzenia 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 ubiegłego lub iloczynu średniego miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 

niesprawności wodomierza. Spółka zrezygnowała z rozliczeń ryczałtowych.  



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. 

 

Standardy jakościowe 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. wraz z późniejszymi zmianami – Uchwała LIII/346/06 z dnia 31 sierpnia 

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 jakościowe 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. wraz z późniejszymi zmianami – Uchwała LIII/346/06 z dnia 31 sierpnia 

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. 

 

 



UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF 

Przy ustalaniu taryfy na okres 01-04-2015 do 31-03-2016 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 m.in. z inflacji, wzrostu amortyzacji oraz 

wzrostu podatków lokalnych i innych opłat np. za korzystanie ze środowiska, planowanych inwestycji, 

remontów  

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 2013 roku do listopada 2014 r.). 

2. Czerwiec 2015 roku jest rokiem w którym zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska Spółka musi zakończyć się realizacja Projektu „Uporządkowaniem 
Gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”. Spółka sukcesywnie oddawała środki trwale 
budowane w ramach wspomnianego projektu. I tak w lipcu 2013 roku przyjęto na stan 
majątkowy zmodernizowaną oczyszczalnię Ziemowit oraz adaptowano oczyszczalnię Hołdunów 
(kontrakt W1). W październiku 2014 roku zakupiono samochód specjalistyczny do czyszczenia 
kanalizacji. Natomiast w 2014 roku poszerzono Projekt o dodatkowe odcinki kanalizacji 
sanitarnej w ramach robót uzupełniających celem osiągnięcia pełnego efektu rzeczowego (który 
musi zostać osiągnięty do końca 2015 roku). W ramach rozszerzenia przewidziano zwiększenie 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej o 3,05 km. Łącznie w ramach kontraktu W2.1; W2.2; W2.3; 
W2.4 ma powstać 89,13 km sieci kanalizacyjnej. Prace uzupełniające związane są z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej realizowanej  na obszarze osiedla Centrum I i Centrum II, budową kanału w 
ul. Oficerskiej oraz ul. Gajowej, odtworzeniem ul. Goławieckiej, budową kanalizacji sanitarno - 
tłocznej z przepompownią ul. Długosza, budową kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców oraz 
budową rurociągu tłocznego na oś. Rachowy. Ponadto rozszerzono zakres prac uzupełniających 
o budowę sieci wodociągowej w Lędzinach Rachowy oraz Centrum II. Zakres obejmuje wymianę 
sieci wodociągowej o łącznej długości 0,99 km. Wymiana sieci wodociągowej w sposób 
pozytywny wpłynie na stan techniczny sieci wodociągowej a jednocześnie wyeliminuje straty 
wody wynikające z wycieków, uciążliwości dla mieszkańców związanymi z przerwami w dostawie 
wody w wyniku awarii. Tym samym realizacja zadań wpłynie na zmniejszenie kosztów 
funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem 
prac na kontraktach zadanie W2.1 będzie oddane w kwietniu 2015 r. (zakres podstawowy) i w 
czerwcu 2015r. (zakres uzupełniający); zadanie W2.2 – będzie oddane w marcu 2015r. (zarówno 
zakres podstawowy jak i uzupełniający), zadanie W2.3 – będzie oddane w lutym 2015 rok 
(zarówno zakres podstawowy jak i uzupełniający) i zadanie W2.4 – będzie oddane w lutym 2015 



roku (zarówno zakres podstawowy jak i uzupełniający). Takie tez założenia zostały przyjęte przy 
planowaniu amortyzacji na okres taryfowy. Spółka zastosowała obniżoną stawkę amortyzacyjną 
z 4,5% (wg ustawowej klasyfikacji środków trwałych) do 1,67% (wg zużycia technicznego – takie 
założenia wynikają z wniosku aplikacyjnego) 

3. W taryfie nie zaplanowano wzrost wynagrodzeń. Utrzymany zostanie kosz wynagrodzenia na 
poziomie kosztów roku 2014r.  

4. Na niezmienionym poziomie pozostaną i inne koszty rodzajowe a więc szkolenia i inne 
świadczenia na rzecz pracowników, koszty reprezentacji i reklamy, koszty pozostałych usług typu 
pocztowe, telekomunikacyjne, BHP, transportowe itp.  

5.  Spółka przewiduje zmniejszenie kosztów z tytułu usług najmu i dzierżawy w związku z 
wygaśnięciem umów najmu działek pod przyszłe przepompownie. Jest to związane  z wykupem 
działek oraz ustanowieniem służebności przesyłu na gruntach na których wybudowano w 
ramach Projektu przepompownie.   

6. Wysokość opłat ekologicznych przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 
sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska (M.P. z  2014 
poz 790) i dla planowanej na 2015 rok ilości ścieków z uwzględnieniem wzrostu liczby 
mieszkańców którzy zostaną podpięci do kanalizacji.  

7. W związku z przyjęciem na stan nowego majątku związanego z kanalizacją sanitarną oraz siecią 
wodociągową a także przepompowniami ścieków w wysokości około 74 mln. zł Spółka musi 
doubezpieczyć swój majątek. W związku z powyższym w taryfie uwzględniono proporcjonalny 
wzrost tegoż kosztu rodzajowego.    

8. W roku 2015 wzrośnie częstotliwość badania próbek ścieków do których Spółka jest zobligowana 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 w sprawie warunków jakie należy spełnić 
przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego. Prawo wodne z 18 lipca 2001. Należy podkreślić że ze względu na 
rozruch nowych sieci i urządzeń oczyszczalni Ziemowit, Spółka będzie zmuszona dokonywać 
częstszych badań jakości ścieków. 

9.  Ceny w firmie gdzie Spółka Partner oddaje ok. 98% odpadów (skratki i ustabilizowane osady 
ściekowe, piaskowce i inne) utrzyma ceny z roku 2014, natomiast druga firma gdzie Spółka 
wywozi pozostałe odpady zwiększyła cenę o 3,9% za tonę odpadu. W związku z powyższym 
Spółka przy kalkulacji cenowej przyjęła powyższe dane oraz uwzględniła wzrost ilości ścieków 
które dopłyną do oczyszczalni w związku z pozyskaniem nowych klientów.  

10. W związku z oddaniem do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej która jest posadowiona w 
znacznej mierze w drodze powiatowej, Spółka zmuszona jest zapłacić roczne opłaty za 
umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej. Dotychczas takie 
opłaty były minimalne (rzędu 2 000 zł) natomiast w roku 2015 takie opłaty wyniosą około 
116 000 zł   

11. Podatek od nieruchomości obliczono na podstawie wartości posiadanego majątku oraz stawek 
obowiązujących w mieście Lędziny na rok 2015 (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lędziny nr 
LIII/422/14 z dnia 30-10-2014) – Gmina nie podwyższyła stawki podatku od nieruchomości 

12. PGK „Partner” prowadzi intensywne działania windykacyjne zaległych wpłat dotyczących 
należności za ścieki i wodę . Wiąże się to ze wzrostem wszelakich opłat sądowych, adwokackich, 
pełnomocnictw. 



13. Spółka zaplanowała wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną (moc) w związku z faktem 
rozpoczęcia działania nowych urządzeń elektrycznych na oczyszczalni i uruchamianiem nowych 
przepompowni ścieków.  

14. Przedsiębiorstwo zaplanowało wzrost kosztu zakupu paliw w porównaniu do ostatniego roku 
obrachunkowego w związku z zakupem nowego samochodu do czyszczenia kanalizacji.  

15. Zaplanowano spadek kosztów usług remontowych na sieci wodociągowej ze względu na 
zmodernizowaną i praktycznie wymienioną sieć wodociągową. Spółka zaplanowała jedynie 
konieczne koszty związane np. z przeglądami hydrantów oraz drobnymi pracami 
konserwacyjnymi, wymianą wodomierzy itp.  

16. Marżę zysku przyjęto na poziomie 0% kosztów eksploatacyjnych zarówno przy kalkulacji taryfy 
dotyczącej zaopatrzenia w wodę jak i taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.  

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

W związku z powyższymi zmianami zmniejszeniu uległa cena za dostarczanie wody oraz podwyższeniu za 

odbiór i oczyszczanie ścieków od mieszkańców, zakładów przemysłowo –usługowych, jednostek 

organizacyjnych Gminy oraz KWK Ziemowit.  

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 

01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. będą wynosić: 

 

Taryfowa grupa 

odbiorców usług 

Stawka opłat netto za 

dostarczenie wody w zł 

/m
3
 

Stawka opłat brutto za dostarczenie wody 

w zł/m
3                                                                        

 (w tym 

8% VAT) 

Grupa I  7,36 zł/m3  7,95zł/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 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2015 r. będą wynosić: 

 

Taryfowa grupa 

odbiorców usług 

Stawka opłat netto za 

odbiór ścieków 

w zł/m
3
 

Stawka opłat brutto za odbiór ścieków 

w zł/m
3
 

(w tym 8% VAT) 

Grupa I  9,54 zł/m3  10,30 zł/m3 

Grupa II 9,54 zł/m3 10,30 zł/m3 

Grupa III 8,06 zł/m3 8,70 zł /m3 

 

 

 

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

          (podpis Prezesa Zarządu) 

 

 

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 2015 i dalsze lata – załącznik 3 

4) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok, sprawozdanie Zarządu Spółki za 
2013 rok oraz opinia Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania  – załącznik 4 

 



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) 

7,99 7,36 92,0% 

- stawka opłaty 
abonamentowej 

0,00 0,00   

- cena wskaźnikowa 1)         7,99 7,36 92,0% 

        

  

 

   

 

   

 

         

 

   

 

   

 

   

 

   

      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 m
3
. 

  

 

 

 

 

 



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) 

9,30 9,54 102,5% 

- stawka opłaty 

abonamentowej 
0,00 0,00 0% 

- cena wskaźnikowa 1)         

9,30 9,54 102,5% 

2 Grupa 3 

 -cena usługi odprowadzania 
ścieków (zł/m3) 

7,90 8,06 102,0% 

- stawka opłaty 

abonamentowej 
0,00 0,00 0% 

- cena wskaźnikowa 1)         

7,90 8,06 103,0% 

        
  

 

   

 

   

 

   

 

   

      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 m

3
.  

  

 

 

 



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: 413 348,44 584 801,97 

  a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 47 071,38 84 882,38 

  b) koszty zakupionej przez siebie wody 140 584,85 144 000,00 

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

  3) odsetki 13 203,53 0,00 

  4) należności nieregularne 8 310,73 4 000,00 

  5) marża zysku 0,00 0,00 

  Wartość niezbędnych przychodów 413 348,44 588 801,97 

2 Odprowadzanie ścieków 

  1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:  5 945 090,50 7 789 262,63 

  a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe (*) 2 230 618,13 3 259 681,58 

  

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 48 260,85 0,00 

  4) należności nieregularne 33 849,26 10 000,00 

  5) marża zysku 0,00 0,00 

  Wartość niezbędnych przychodów 5 945 090,50 7 799 262,63 

3 Średnia zmiana wartości przychodów - 

zaopatrzenie w wodę w % X 142,45% 

4 Średnia zmiana wartości przychodów - 

odprowadzanie ścieków w % X 131,18% 

 

  

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% 

 

 

 



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:   584 801,97     

  a) koszty bezpośrednie:   482 843,04     

  - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A 81 165,04     

  - wynagrodzenia z narzutami A 0,00     

  - materiały A 155 100,00     

  - energia A 1 480,00     

  - opłata za korzystanie ze środowiska B 0,00     

  - podatki i opłaty - inne A 24 298,00     

  - usługi obce A 220 800,00     

  - pozostałe koszty A 0,00     

  b) alokowane koszty pośrednie: A 101 958,93     

  

- rozliczenie kosztów wydziałowych i 

działalności pomocniczej  A 0,00     

  - alokowane koszty ogólne A 101 958,93     

  

2) raty kapitałowe ponad wartość 

amortyzacji A 0,00     

  3) odsetki A 0,00     

  4) należności nieregularne A 4 000,00     

  5) marża zysku A 0,00     

  Razem wartość niezbędnych przychodów   588 801,97     

2 Odprowadzanie ścieków 

  1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:   
4 095 

262,34 

3 694 

000,29 

7 789 

262,63 

  a) koszty bezpośrednie:   

3 530 

099,83 

3 260 

262,08 

6 790 

361,91 

  - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe   

2 306 

350,30 917 664,04 

3 224 

014,34 

  - wynagrodzenia z narzutami C 356 100,47 792 610,71 

1 148 

711,18 

  - materiały C 39 148,30 87 136,54 126 284,84 

  - energia C 135 299,17 301 149,75 436 448,92 

  - opłata za korzystanie ze środowiska D 20 217,44 15 202,56 35 420,00 

  - podatki i opłaty - inne C 252 666,85 210 953,52 463 620,37 

  - usługi obce C 398 550,92 887 097,21 

1 285 

648,13 

  - pozostałe koszty C 21 766,38 48 447,75 70 214,13 

  b) alokowane koszty pośrednie: C 565 162,51 433 738,21 998 900,72 

  

- rozliczenie kosztów wydziałowych i 

działalności pomocniczej  C 0,00 0,00 0,00 

  - alokowane koszty ogólne C 0,00 0,00 0,00 



  

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 10 000,00 0,00 10 000,00 

  5) marża zysku C 0,00 0,00 0,00 

  Razem wartość niezbędnych przychodów   

4 105 

262,34 

3 694 

000,29 

7 799 

262,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
m

3
 80 000,00   80 000,00   

%         100,00%   100,00%   

2. B 

Przewidywane roczne 

opłaty za korzystanie ze 

środowiska - usługi 

zaopatrzenia w wodę 

zł 0       

%         0       

3. C 
Ilość roczna 

dostarczanych ścieków 

m
3
 430 321,00 458 312,00 888 633,00   

%         48,43% 51,57% 100,00%   

4. D 

Przewidywane roczne 

opłaty za korzystanie ze 

środowiska - usługi 

odprowadzania ścieków 

zł 20 217,44 15 202,56 35 420,00   

%         57,08% 42,92% 100,00%   

        Uwaga: 
      

        1)
    Dostosować do konstrukcji taryfy. 

   

 

 

 

 

 

 

 



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: 588 801,97   588 801,97 

  

a) wartość niezbędnych przychodów 

rozliczanych za ilość dostarczonej 

wody 588 801,97   588 801,97 

  

b) wartość niezbędnych przychodów 

rozliczanych stawką opłaty 

abonanmetowej 0,00   0,00 

  2) zużycie wody w m
3
/rok 80 000,00   80 000,00 

  3) liczba odbiorców X   X 

  4) cena 1m
3
 wody w zł/m

3 
 2) 7,36   7,36 

  

5) stawka opłaty abonametowej na 

odbiorcę w zł/miesiąc  3 ) X   X 

2 Odprowadzanie ścieków 

  

1) wartość niezbędnych przychodów 

w zł/rok 4 105 262,34 3 694 000,29 7 799 262,63 

  2) odprowadzone ścieki w m
3
/rok 430 321,00 458 312,00 888 633,00 

  

3) cena usługi odprowadzania ścieków 

w zł/m
3      4)

 9,54 8,06 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 ) 
   

 

 

 

 

 

 

 



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 m
3
/rok 80 000,00 0,00 80 000,00 

  2) cena za m3 wody w zł/m
3
 7,36   7,36 

  3) stawka opłaty abonamentowej 0,00   0,00 

  

4) przychody według należności za ilość 

dostarczonej wody (cena) w zł/rok 588 801,97 0,00 588 801,97 

  

5) przychody według należności za stawki 

opłat abonamentowych w zł/rok 0,00 0,00 0,00 

  Wartość przychodów w zł/rok 588 801,97 0,00 588 801,97 

2 Odprowadzanie ścieków 

  

1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w 

m
3
/rok 430 321,00 458 312,00 888 633,00 

  

2) cena usługi odprowadzenia ścieków w 

zł/m
3
 9,54 8,06 x 

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

  

4) przychody według należności za ilość 

odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok 4 105 262,34 3 694 000,29 7 799 262,63 

  

5) przychody według należności za stawki 

opłat abonamentowych w zł/rok 0,00 0,00 0,00 

  Wartość przychodów w zł/rok 4 105 262,34 3 694 000,29 7 799 262,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 588 801,97 0 588 801,97 

  

2) w roku obrachunkowym 

poprzedzającym wprowadzenie 

nowych taryf 618 263,25   618 263,25 

  Wzrost przychodów  1) 95,23%   95,23% 

2 Odprowadzanie ścieków 

  Wartość przychodów       

  

1) w roku obowiązywania nowych 

taryf 4 105 262,34 3 694 000,29 7 799 262,63 

  

2) w roku obrachunkowym 

poprzedzającym wprowadzenie 

nowych taryf (pro forma) 2 670 396,54 3 256 795,15 5 927 191,69 

  Wzrost przychodów  2) 153,73% 113,42% 131,58% 

     

 
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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 01-04-2015 do 31-03-2016 

 

 

 

 

Średnia ilość m3/miesiąc 

 

Cena netto zł za m3 Wartość netto w zł na rok 

Ok. 6 666,67 m3 x 12 m-cy =  

80 000 m3 

 

1,80 zł/m3 144 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

                                        Załącznik nr 3 do wniosku taryfowego 

 

 

 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH  

I WODOCIĄGOWYCH  

 

będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach na 

terenie Gminy Lędziny na lata 2015-2017. 

 

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 wodociągowej planowane jest: 

 

- rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Pokoju-Oficerskiej wraz z wymianą przyłączy do budynków 

przy ul. Rachowy 8,  9, 10; 

-dywersyfikacja dostaw wody dla osiedla Rotacyjne- wymiana rurociągu pomiędzy ul. Pokoju a ul. 

Paderewskiego (połączenie z siecią RPWiK Tychy umożliwiające w razie poważnej awarii na zwrotne 

przesyłanie wody); 

-wymiana odcinków sieci w rejonie Centrum oraz Kolonia Piast-w zależności od potrzeb; 

- rozbudowa sieci w rejonach inwestycyjnych tj. w miejscach gdzie spółka może pozyskać nowych 

klientów; 

 



W ramach rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej planowane jest: 

 

- wykonanie przedsięwzięcia pn.: ” Uporządkowanie gospodarki ściekowej – wykonanie przełączeń do 

nowo wybudowanej kanalizacji  w zlewni  „Hołdunów””;  

-projekty sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Azaliowej i Czapli, PCK, Pokoju –boczna, Kraszewskiego; 

-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Azaliowej i Czapli; 

-budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz pompownia ścieków sanitarnych ul. PCK, Pokoju -  boczna; 

- projekt kanalizacji sanitarnej Zamoście. 

 

Zadanie to ma na celu „przełączenie” do nowej kanalizacji, posesji mieszkańców posiadających aktualną 

umowę na wprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej . 

Zadanie obejmowało będzie: 

- 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. 

 

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: 

 

-wodociągi 

 

Lp. Nazwa zadania Rok realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

1 
Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Pokoju-Oficerskiej wraz z 

wymianą przyłączy 
2015 200.000 

2 Rozbudowa sieci w rejonach inwestycyjnych   2016 100.000 

3 Rozbudowa sieci w rejonach inwestycyjnych   2017 100.000 

 Razem:  400.000 

 

-kanalizacja 

 

Zlewnia oczyszczalni „Hołdunów” i „Ziemowit” - przyłącza 

L.p. 
Obiekt 

Okres 

realizacji 

Wartość 

szacunkowa 

1.  Uporządkowanie gospodarki ściekowej – wykonanie przełączeń 

do nowo wybudowanej kanalizacji  w zlewni  „Hołdunów”  

2015 475.648,00 

 SUMA: 475.648,00 

Zlewnia oczyszczalni „Hołdunów” i „Ziemowit” -sieć  

LP 
Obiekt 

Okres 

realizacji 

Wartość 

szacunkowa 



1 Projekty sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Azaliowej i Czapli, 

PCK, Pokoju –boczna, Kraszewskiego 

2015 250.000,00 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Azaliowej i Czapli 2016 900.000,00 

3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz pompownią ścieków 

sanitarnych ul. PCK, Pokoju -  boczna  

2017 1.300.000,00 

4 Projekt kanalizacji sanitarnej Zamoście  2017 250.000,00 

 Razem:  2.700.000,00 

 

 

 

 

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. 

 

 

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”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























 






































































































































