
Uzasadnienie 
 

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem 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. z 2006 r. Nr 127 poz. 886) 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie przedstawiło 
Prezydentowi Miasta Krakowa wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 
od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 
 Uznaje się, że przedłożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji S.A. w Krakowie wniosek spełnia wymogi ustawy a wnioskowana taryfa została 
określona na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne 
grupy odbiorców.  
 
 Wnioskowane ceny za 1 m3 dostarczonej wody i za 1 m3 odprowadzonych ścieków 
oraz stawki opłat zamieszczone w taryfie ustalono na podstawie przychodów koniecznych do 
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Niezbędne przychody zostały 
wyliczone w oparciu o ewidencjonowane koszty uzasadnione, poniesione w roku 
obrachunkowym poprzedzającym rok wprowadzenia nowej taryfy, przewidywany na rok 
2010 wskaźnik wzrostu cen oraz koszty wynikające z planowanych wydatków 
inwestycyjnych na rok 2010 w kwocie 117 583 tys. zł., uwzględnionych w „Wieloletnim 
planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2009-2018”, przyjętym 
uchwałą Nr LXXXII/1078/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r.  
Do kalkulacji cen oprócz założeń makroekonomicznych między innymi takich jak: wzrost cen 
energii elektrycznej, cieplnej i gazu, wzrost opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, Spółka 
przyjęła założenia wynikające z uwarunkowań lokalnych: spadek ilości sprzedanej wody  
i odprowadzonych ścieków, wzrost ilości odbiorców, nakłady na inwestycje wzrost 
eksploatowanego majątku. 
 
 Ceny netto za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki będą się kształtować 
następująco: 

 woda dla wszystkich odbiorców      2,87 zł/m3 
 ścieki dla wszystkich dostawców     3,43 zł/m3 

  

We wnioskowanej taryfie łączna cena netto za dostarczony 1 m3 wody  
i odprowadzony 1 m3 ścieków dla odbiorców wyniesie 6,30 zł, czyli wzrośnie w stosunku do 
roku 2009 o 66 gr. 

 
Przy założeniu średniego miesięcznego zużycia wody w czteroosobowej rodzinie na 

poziomie 14 m3 (3,5 m3/os), miesięczne obciążenie rodziny (łącznie z podatkiem VAT)  
z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków w 2010 roku wzrośnie o 9,89 zł.  

Wnioskowana taryfa, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Budownictwa, oprócz cen 
za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków obejmuje również stawki innych opłat: abonamentowej za 
odczyt wodomierza, za przyłączenie nieruchomości do urządzenia wodociągowego  



i kanalizacyjnego, za przekroczenie wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia 
ścieków.  
 
 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
rok 2010 została skalkulowana przy założeniu zapewnienia wszystkim odbiorcom wysokiej 
jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo tj. ciągłą dostawę wody w wymaganej 
ilości, o odpowiadającej przepisom jakości oraz ciągłe odprowadzanie i skuteczne 
oczyszczanie wszystkich ścieków. 

 Ze środków uzyskanych z opłat za wodę i ścieki będą pokryte uzasadnione wydatki 
związane z eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem systemu wodociągowego i kanalizacyjnego 
w Krakowie. Na eksploatację i utrzymanie systemu Spółka przewiduje przeznaczyć w 2010 r. 
łączną kwotę 276,1 mln zł.  

 
Proponowany wzrost taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków pozwoli na: 
 zrealizowanie planu inwestycyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji S.A. przyjętego uchwałą Nr LXXXII/1078/09 Rady Miasta Krakowa z 
dnia 7 października 2009 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK S.A. w Krakowie na lata 
2009-2018” za kwotę 117 583 tys. zł., 

 realizację remontów zakładów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz 7,9 km 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 utrzymanie na wysokim poziomie jakości produkowanej wody oraz wysokiego 
stopnia oczyszczania ścieków,  

 ograniczenie strat wody.  
 
 

Wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres od dnia 1 stycznia  
2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. został przyjęty uchwałą Nr 333/V/09 Zarządu MPWiK 
S.A. w Krakowie z dnia 5 października 2009 r. oraz zaopiniowany pozytywnie przez Radę 
Nadzorczą MPWiK S.A. w Krakowie uchwałą Nr 113/V/2009 z dnia 12 października 2010 r. 


