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1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia 

1.1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie na dzień złożenia wniosku, obsługuje sieć 
wodociągową o długości 136,218 km  ( bez przyłączy). Zgodnie z regulaminem dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków, ZUK Cmolas obsługuje również przyłącza wodociągowe 

(2034 odbiorców) – do zaworu za wodomierzem głównym. Sieć wodociągowa znajduje się we 

wszystkich miejscowościach gminy, tj. Cmolasie, Hadykówce, Jagodniku, Ostrowach 

Baranowskich, Ostrowach Tuszowskich, Toporowie, Porębach Dymarskich, Trzęsówce. 

Zakład obsługuje również 22 przyłącza w miejscowości Kosowy z gminy Niwiska, zgodnie                  

z porozumieniem międzygminnych z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dziennik Urzędowy 

województwa podkarpackiego z 2014 r. poz.2260). Sieć wykonana jest w ponad 95 % z rur 

PVC, pierwsze odcinki powstały w pierwszej połowie lat 80-tych XX wieku. Przyłącza                         

w większości wykonane są z rur PE, około 300 przyłączy wykonane jest rur stalowych. 

Ciśnienie wody w sieci wodociągowej w Porębach Dymarskich, Cmolasie ( sołectwo 

Dąbrówka)  i połowie sołectwa Cmolas (do Biblioteki) otrzymywane jest z Ujęcia Wody                          

w Cmolasie, pozostałe miejscowości są zasilane poprzez trzy przepompownie wody  ( w 

Cmolasie, Hadykówce i Jagodniku) łączna pojemność zbiorników wyrównawczych wynosi 

około 900 m3. Pompownie wyposażone są w zestawy hydroforowe składające się z 4 pomp 

sieciowych każdy o mocy od 1,5 kW do 5,5 kW.  Dwie przepompownie posiadają monitoring 

pracy urządzeń    i poziomu wody w zbiornikach. .Wodę do wodociągu gminnego zakupuje się 
hurtowo  w Zakładzie Produkcji Wody w Cmolasie, którego właścicielem jest PGKiM                             

w likwidacji w Kolbuszowej. Woda pochodzi z ujęć głębinowych, jest uzdatniana i badana                    

w stacji uzdatniania wody. Jakość wody badana jest na sieci  wodociągowej przez Sanepid                     

w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, jak również przez Zakład w ramach 

monitoringu wewnętrznego. Ponadto zakład zakupuje wodę dla kilkunastu budynków 

mieszkalnych od innego  dostawcy – Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach – okresowo 

w  letnich miesiącach dla miejscowości Toporów i części miejscowości Ostrowy Tuszowskie. 

PGKiM Spółka z o.o. w Kolbuszowej – dla przysiółka Dziuby w Porębach Dymarskich, oraz 

od ZUK Dzikowiec dla pięciu przyłączy w Porębach Dymarskich przysiółek Dymarka. 

1.2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Zakład obsługuje sieć kanalizacyjną o długości 120,164 km ( bez przyłączy ) oraz przyłącza 

kanalizacyjne (1404 odbiorców). – do pierwszej studzienki licząc od strony budynku. Sieć 
kanalizacyjna, ze względu na ukształtowanie terenu,  wyposażona jest w 29 przepompowni  

sieciowych w których zamontowanych jest 57 pomp o mocy od 1,1 kW do  15 kW  oraz 11 

przepompowni przydomowych. Na dzień 31.12.2020 r. siedemnaście przepompowni posiada 

monitoring pracy pompowni. Sieć kanalizacyjna znajduje się w miejscowościach – Cmolas, 

Hadykówka, Jagodnik, Ostrowy Tuszowskie, Trzęsówka oraz cześć Ostrów Baranowskich.        

W pozostałych miejscowościach, ze względu na zbyt duże rozproszenie budynków 

mieszkalnych, jak również brak możliwości technicznych do podłączenia się do sieci 

kanalizacyjnej, zostały wybudowane oczyszczalnie przydomowe dla części gospodarstw 

domowych. Ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną o przepływie 

średnio dobowym – 680 m3/d  - maksymalny przepływ – 896 m3/d, zgodnie z pozwoleniem 

wodnoprawnym OŚ.6341.29.2015 z dnia 17.12.2015 r., ścieki surowe i oczyszczone są badane 
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przynajmniej raz na kwartał w zakresie BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej. Średnio rocznie 

przepływa przez oczyszczalnię około 190 000 m3 ścieków komunalnych. 

2. Standardy jakościowe usług 

Przedsiębiorstwo opracowało taryfę w sposób zapewniający : 

• uzyskanie niezbędnych przychodów, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w 

załączonych tabelach nr 1  do nr 12, zapewni przedsiębiorstwu możliwość utrzymania 

zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do 

realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz 

dostaw wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewni 

należytą jakość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, 

• zwiększy atrakcyjność inwestycyjną oraz podniesie standardy świadczonych usług, 

• ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i opłat, 

• eliminowanie subsydiowania skrośnego, 

•  motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody, 

• motywowanie odbiorców usług do ograniczenia zanieczyszczenia ścieków , 

• łatwość obliczania opłata i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen 

ich dotyczących. 

3. Metoda alokacji kosztów  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem, przyjęto rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie 

nowych taryf stanowi okres : 

1-12 miesiąca (od 1.11.2019 r do 31.10.2020 r.)            

13-24 miesiąca (od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.)                                                                    

25-36 miesiąca ( od 01.11.2017r. do 31.10.2018 r. ) 

 Alokacja kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków w tym okresie wynosiła 

kosztowo;   

Okres poprzedzający 

wprowadzenie nowych taryf 

Woda Kanalizacja 

1-12 m-ca 63,54 % 36,46 % 

13-24 m-ca 66,93 % 33,07 % 

25-36 m-ca 65,50 % 34,50 % 

 

Większe koszty na dostawie wody wynikły głównie z kosztów hurtowego zakupu wody, gdzie 

tylko u głównego dostawcy wody, tj. PGKiM w likwidacji, cena zakupu 1 m3 wody wzrosła    z 

kwoty 2,10 zł netto za 1m3  w 2017 r. do 2,80 zł  netto w 2020 r. , tj. wzrost o 33,3 % .                                

W obowiązujących taryfach zakładano wzrost o 7 %. Jednym z głównych kosztów sieci 

kanalizacyjnej, jest koszt zakupu energii elektrycznej. Ceny energii z 2017 r. wzrosły średnio    

z kwoty 429 zł za 1 MWh do 682 zł za 1 MWh w 2020 tj. wzrost o 59%, gdzie zakładano wzrost 

w taryfach o 4,9 %. Zakład zatrudnia obecnie 9 osób, w tym trzy osoby w administracji. 

Postanowiono w projekcie taryf do kosztów wodociągu ująć jeden etat, ze względu na to iż 
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zakład zakupuje wodę hurtowo, koszty pracy są mniejsze na sieci wodociągowej niż na 

kanalizacyjnej, do której ujęto cztery i pół etatu ze względu na konieczność całodobowego 

dozoru pracy oczyszczalni ścieków. Do nowych taryf przyjęto alokację na poziomie                                 

60% - dostarczanie wody i 40 %- odprowadzanie ścieków. Etaty pracowników administracji 

podzielono do kosztów, zgodnie z powyższym procentem alokacji. W celu odpowiedniego 

rozliczenia kosztów na grupy odbiorców ustalone zostały następujące współczynniki alokacji: 

Sprzedaż usług w zakresie dostaw wody – na podstawie sprzedaży wody w latach 

obrachunkowych poprzedzających wprowadzenie nowej taryfy oraz planowanego na lata 

2021/2024 w podziale na poszczególne taryfowe grupy odbiorców. Koszty działalności 

wodociągowej zostały rozliczone wskaźnikiem     ;         84%   grupa 1  - gospodarstwa domowe, 

grupa 2- pozostali odbiorcy- 11%, grupa 3- Jednostki Organizacyjne Gminy – 5%.                              

Grupa 3 została wyodrębniona z grupy 2, ze względu na rozliczanie się notami księgowymi          

i brak możliwości odliczenia podatku VAT, co powoduje zwiększenie kosztu jednostkowego   

1 m 3 dostawy wody. Do kosztów jednostkowych doliczono koszt podatku VAT od 

zakupionych materiałów, usług i wody. 

Odbiór ścieków – współczynnik ustalony został w sposób analogiczny jak sprzedaż wody. 

Wskaźnikiem tym rozliczono wszystkie koszty kanalizacji w podziale na poszczególne 

taryfowe grupy odbiorców. Koszty działalności związanej z odprowadzaniem                                

i oczyszczaniem ścieków  rozliczono wskaźnikiem ; Grupa 1 - gospodarstwa domowe – 86 %,               

Grupa 2 – Pozostali odbiorcy -10 % , Grupa 3- Jednostki Organizacyjne Gminy – 4%.                       

Grupę 3 została wyodrębniona w taki sam sposób jak na wodzie,  z uwzględnieniem tych 

samych przesłanek ekonomicznych.                

 Po dokonaniu alokacji kosztów na poszczególne grupy odbiorców uzyskano kwoty 

niezbędnych przychodów w rozbiciu na grupy taryfowe. Wyliczenie opłat nastąpiło poprzez 

podzielenie tych kwot przez odpowiadające im planowane na lata 2021/2024 ilości pobranej 

wody i odprowadzonych ścieków (w m3). 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia przedsiębiorstwo w taryfach uwzględnia opłatę 
abonamentową, którą ustalono jednakowo dla wszystkich grup taryfowych. Opłata ta obniża 

jednostkowo koszt zakupu 1 m3 wody i ścieków. 

4. Zmiany warunków ekonomicznych w latach obowiązywania nowych taryf 

Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie  nie posiada wieloletniego planu modernizacji                     

i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wszelkie inwestycje w zakresie 

budowy i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych są realizowane przez Gminę Cmolas, 

która to przekazuje nieodpłatnie do eksploatacji swojemu zakładowi budżetowemu.  Koszty 

związane z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami ponosi 

przedsiębiorstwo. Na poszczególne lata obowiązywania nowych taryf przyjęto koszty związane 

z; 
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1.Zakup hurtowy wody  

ZUK Cmolas zakupuje 98 % wody do sieci wodociągowej z ujęcia wody w Cmolasie od 

PGKiM w likwidacji.  Przedsiębiorstwo pismem L.dz.II/43/2020 z dnia 21.10.2020 r. ustaliło 

cenę hurtową  sprzedaży 1 m3 wody w kwocie 2,80 zł netto, począwszy od dnia 01.01.2021 r. 

Na kolejne lata pismem L.dz.II/49/2020 r. z dnia 14.12.2020 r. ustalono ceny prognozowane na 

poziomie; 

• w 2022 r. – 3,08 zł/m3 netto 

• w 2023 r. – 3,18 zł/m3 netto 

• w 2024 r. – 3,33 zł/m3 netto                                                                       

            Założono zakup 275 000 m3 wody i ubytki na poziomie 16,00 %. Ubytki na sieci           

wynikają z częstych awarii na sieci, płukania i dezynfekcji sieci oraz zbiorników 

przepompowni wody. 

2.Koszty wynagrodzeń pracowników. 

Przedsiębiorstwo jest samorządowym zakładem budżetowym i zgodnie z ustawą                                          
o pracownikach samorządowych, oprócz płacy zasadniczej, pracownikom należą się dodatki za 

wysługę lat, które obecnie nie liczą się do płacy minimalnej, która od 2017 r. wzrosła z 2000,00 

zł brutto do 2800,00 zł w 2021 r. tj. wzrost o 40%. Ponadto pracownikom począwszy od 20 lat 

pracy należą się nagrody jubileuszowe, płatne co pięć kolejnych lat. W okresie obowiązywania 

nowych taryf przypada; 

• 1-12 m-ca – 6 miesięczna odprawa  emerytalna, nagroda jubileuszowa-300%  

• 13-24 m-ca – nagroda jubileuszowa 200%, nagroda jubileuszowa -150% 

• 25-36 m-ca - nagroda jubileuszowa 150 %, nagroda jubileuszowa -150% 

Dodatkowo pracownikom należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.13-stka oraz 

dodatek za godziny nocne. W kosztach płac wliczone jest również koszt ubezpieczeń 

społecznych i ZFŚS. Ze względu na brak deklaracji przystąpienia przez pracowników do 

Pracowniczych Planów Kapitałowych, w taryfach nie założono środków na poczet tych 

kosztów. Wzrost płac wyliczono na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ustalonego w wytycznych  Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r.  

3.Koszt zakupu energii na oczyszczalnię ścieków, pompownie ścieków i wody. 

Energia elektryczna jest jednym z największych kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnej                      

i wodociągowej. Do końca 2021 r. porozumienie z dostawcą energii nie zakłada podwyżek za 

energię, ale wchodzą dodatkowe opłaty – OZE i opłata mocowa,  które znacząco  podniosą 
koszt jednostkowy 1 KWh.  Oczyszczalnia ścieków w Cmolasie od ponad roku jest wyposażona                    

w instalację fotowoltaiczną o mocy 40 KWh, która tylko częściowo rekompensuje koszty 

zakupu energii.  Ze względu na brak wskaźników podwyżek cen energii na pozostała lata 

obowiązywania nowych taryf, do projektu nie wliczono podwyżek cen energii, a jedynie nową 
opłatę zmienną mocową, która wynosi od 1 stycznia 2021r. - 0,0762 zł za 1 kWh, czyli                     
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76,20 zł za  1 MWh  licząc 50% zużycia energii. Do taryf ujęto koszt 140 MWh. Pozostałe 

koszty, których wzrost nie można było udokumentować w okresie obowiązywania nowych 

taryf, zostały wyliczone  wskaźnikiem  wynikłym z średniorocznych cen towarów i usług 

konsumpcyjnych i dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu, zawartym w  wytycznych 

Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych 

będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 29 lipca 2020 

r., Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2024. 

Według wytycznych średnioroczny wskaźnik wzrostu cen na poszczególne okresy 

obowiązywania nowych taryf kształtuje się następująco ; 

Taryfy 2021/2024 Średnioroczny 

wskaźnik wzrostu 

cen 

miesiące wliczone do wskaźnika na okresy 

obowiązywania nowych taryf. 

1-12 m-ca 1,82 % 7-m-cy 2021 r. i 5 m-cy 2022 r. 

13-24 m-ca 2,13 % 7 m-cy 2022 r. i 5 m-cy 2023 r. 

25-36 m-ca 2,29 % 7 m-cy 2023 r. i 5 m-cy 2024 r. 

  

4.Koszty zakupu materiałów i wyposażenia. 

Ze względu na wiek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, założono niezbędne  przychody na; 

• Zakup i wymianę wodomierzy w ramach legalizacji i usuwania bieżących awarii                          

( średnio co roku powinno się wymienić około 400 szt. wodomierzy). 

• Zakup i wymianę uszkodzonych zaworów, zasuw, złączek, śrubunków, nawiertek, 

hydrantów i wszelkich innych elementów sieci wodociągowej, które wymagają 
wymiany. 

• Zakup i wymianę uszkodzonych  sterowników, pomp,  wirników,  pływaków, sond 

hydrostatycznych, teleskopów studni, pokryw i wszelkich innych urządzeń 

kanalizacyjnych, które wymagają wymiany ze względu na uszkodzenia. 

• Utrzymanie samochodów służbowych, koparki, ciągnika, WUKO, wozu 

asenizacyjnego oraz wszelkiego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania 

sieci wod-kan. 

• Zakup materiałów pozostałych (wapno, polielektrolit, worki, paliwa do agregatu, 

narzędzia itp.) 

• Zakup usług obcych (służba BHP, przeglądy techniczne budynków, pomiary 

elektryczne, analizy chemiczne ścieków i wody, kalibracje sprzętu bhp, wywóz osadu, 

skratek, piasku, badania lekarskie, szczepienia,  szkolenia itp.) 

• Pozostałe koszty (podatek od nieruchomości, opłaty za przejścia pod drogami                      

i wodami, itp.) 

Do ustalenia wzrostu kosztów zakupu materiałów, usług i opłat  w poszczególnych latach 

obowiązywania nowych taryf  przyjęto  wskaźniki z tabeli. 
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Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie nowa taryfa cen za 

wodę i ścieki weszła w życie z dniem 01.04.2021r.  

Cena wody wzrasta o 19 groszy netto za 1m3, cena za ścieki wzrasta o 18 groszy netto 

za 1 m3, co przy wzroście o 24 grosze za 1 m3 ceny hurtowej w roku 2021 na Ujęciu Wody w 

Cmolasie, prognozowanym wzroście cen a także czynnikach wcześniej wymienionych stawia 

ZUK Cmolas w trudnej sytuacji materialnej. Rada Gminy Cmolas uchwałą w dniu 13.04.2021r. 

ustaliła na rok 2021 dopłaty do wody 0,62 zł. za 1 m3 oraz do ścieków 0,48 zł. za 1 m3 dla 

odbiorców indywidualnych. 

Wszystkich nas obowiązuje gospodarność na instalacjach wod-kan jako jeden z 

czynników stabilizacji cen. 


