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Załącznik Nr 2. 

do wniosku taryfowego 

 

Parzęczew, 9 marca 2018 roku 

 

 

UZASADNIENIE 

DO WNIOSKU O ZATWIERDZENIE  TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA 

W WODĘ  I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

ZŁOŻONEGO PRZEZ 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PARZĘCZEWIE 

 

 

1.Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. 
 

Zakład obsługuje gminę Parzęczew ( z wyłączeniem terenu osiedla i obiektów jednostki wojskowej 

w Leźnicy Wielkiej ), w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, oraz zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym, część gminy Ozorków w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy Ozorków obsługiwane są 

miejscowości: Borszyn, Pełczyska, Skromnica, Solca Wielka, Solca Mała, Tkaczew, 

Wróblew. Miejscowości te zaopatrywane są ze stacji uzdatniania wody i ujęć podziemnych, 

zlokalizowanych na terenie Gminy Parzęczew. Obszar ten zaopatruje w wodę SUW                                           

w Chrząstowie Wielkim. Przedłożone taryfy sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w dostosowaniu do warunków lokalnych. 
 

Źródłem wody dla Gminy Parzęczew i odbiorców z obszaru działania zakładu, są ujęcia wód 

podziemnych. Wody te poddawane są uzdatnianiu a następnie tłoczone do sieci rozdzielczej. Teren 

działania zakładu zaopatruje woda pochodząca z ujęć podziemnych zlokalizowanych na Stacjach 

Uzdatniania Wody w miejscowościach: Chrząstów, Ignacew Folwarczny, Orła oraz Parzęczew. Są to 

stacje będące w administrowaniu Zakładu. Parametry podstawowe stacji przedstawiają się następująco: 

1. SUW w Parzęczewie, Parzęczew ul. Ozorkowska 5. Stacja działa w systemie jednostopniowego 

układu podawania wody. Woda surowa wydobywana jest za pomocą jednej studni głębinowej, 

czerpiąc wodę z utworów czwartorzędowych, z głębokości 44,5 m. Uzdatnianie wody surowej 

odbywa się za pomocą układu trzech odżelaziaczy. Stacja posiada aktualne pozwolenie                          

wodno-prawne, ważne do 31.01.2019 roku. Parametry stacji, wg pozwolenia wp., przedstawiają się 

odpowiednio: Qmaxh=46,0 m3/h, Qśreddob=264,0 m3/dobę. Ze stacji zaopatrywani są odbiorcy 

miejscowości Parzęczew.  

2. SUW w Chrząstowie Wielkim, Chrząstów Wielki nr 29.  Stacja działa w systemie dwustopniowego 

układu podawania wody. Woda surowa wydobywana jest za pomocą trzech studni głębinowych, 

czerpiąc wodę z utworów czwartorzędowych, z głębokości 88,25 m, 87,45 m i 75,6 m. Uzdatnianie 

wody surowej odbywa się za pomocą układu pięciu odżelaziaczy. Stacja posiada aktualne 

pozwolenie wodno-prawne, ważne do 31.01.2035 roku. Parametry stacji, wg pozwolenia wp., 

przedstawiają się odpowiednio: Qmaxh=140,0 m3/h, Qśreddob=700,0 m3/dobę. Ze stacji zaopatrywani są 

odbiorcy miejscowości: Chrząstów Wielki, Różyce, Wielka Wieś, Janów, Śliwniki, Trojany, 

Kozikówka, Opole, Mrożewice, Sulimy, Żelgoszcz, Śniatowa, Leźnica Wielka, oraz: Borszyn, 

Pełczyska, Skromnica, Solca Wielka, Solca Mała, Tkaczew, Wróblew.  

3. SUW w Ignacewie Folwarcznym, Ignacew Folwarczny nr 13A.  Stacja działa w systemie 

jednostopniowego układu podawania wody. Woda surowa wydobywana jest za pomocą jednej studni 

głębinowej, czerpiąc wodę z utworów czwartorzędowych, z głębokości 70,0 m. Uzdatnianie wody 

surowej odbywa się za pomocą układu trzech odżelaziaczy. Stacja posiada aktualne pozwolenie 

wodno-prawne, ważne do 31.03.2035 roku. Parametry stacji, wg pozwolenia wp., przedstawiają się 

odpowiednio: Qmaxh=60,0 m3/h, Qśreddob=266,0 m3/dobę. Ze stacji zaopatrywani są odbiorcy 
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miejscowości Ignacew, Skórka, Chociszew, Mikołajew, Florentynów, Nowomłyny, Sokola Góra, 

Anastazew, Mariampol, Radzibórz, Tkaczewska Góra.  

4. SUW Orła, Orła  nr 33.  Stacja działa w systemie dwustopniowego układu podawania wody. Woda 

surowa wydobywana jest za pomocą jednej studni głębinowej, czerpiąc wodę z utworów 

górnokredowych, z głębokości 80,0 m. Uzdatnianie wody surowej odbywa się za pomocą układu 

dwóch odżelaziaczy. Stacja posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne, ważne do 30.06.2022 

roku. Parametry stacji, wg pozwolenia wp., przedstawiają się odpowiednio: Qmaxh=21,0 m3/h, 

Qśreddob=400,0 m3/dobę. Ze stacji zaopatrywani są odbiorcy miejscowości Duraj, Orła, Kowalewice, 

Pustkowa Góra.  
 

Powyższe ujęcia zlokalizowane są w następujących zlewniach: 

 Zlewnia rzeki Odry – SUW w Parzęczewie, SUW w Ignacewie Folwarcznym, SUW                                 

w Chrząstowie Wielkim. 

 Zlewnia rzeki Wisły – SUW w Orła. 
 

Dodatkowo gminny układ sieci wodociągowej jest zasilany poprzez wodę zakupywaną hurtowo  

z Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z oo. w Ozorkowie. W tym przypadku, z tego 

źródła, zaopatrywane są następujące miejscowości: Bibianów, Konstantki, Kowalewice Małe, Mamień. 

W ramach swojej działalności poza podstawowej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

prowadzi sprzedaż hurtową wody na teren Gminy Wartkowice i Gminy Zgierz. Poza systemem 

wodociągów  gminnych, w oparciu o własne studnie głębinowe zaopatrują się w wodę obiekty Jednostki 

Wojskowej w Leźnicy Wielkiej, w tym osiedle mieszkaniowe, kompleks koszarowy i lotnisko 

wojskowe. Obszar ten jest administrowany przez oddzielny podmiot, świadczący usługi w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków. Niniejsze taryfy nie dotyczą ww. obszaru. 
 

Zaopatrzenie w wodę do celów p-poż. realizowane jest przez Zakład na bazie głównego punktu 

czerpania wody do celów p-poż, zlokalizowanego w miejscowości Parzęczew. Woda do tych celów 

pobierana jest bezpośrednio z istniejącego zbiornika wodnego, poza systemem wodociągowym. Ten 

zakres działalności zakładu jest wyłączony z niniejszego opracowania. 
 

Ścieki sanitarne, z miejscowości skanalizowanych, odprowadzane są do oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanych w miejscowościach Parzęczew ulica Kątna 16, Chociszew 45, Parzęczew ulica                    

Ozorkowska 14. Najdłuższy system kanalizacji sanitarnej o długości ok. 5,9 km., zlokalizowany jest w 

miejscowości Parzęczew z oczyszczalnią ścieków przy ulicy Kątnej. Oprócz tego układu funkcjonują: 

system sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków obsługujący dwa bloki wielorodzinne w 

Parzęczewie, ul. Ozorkowska, oraz system sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków 

obsługujący szkołę podstawową i czterech odbiorców w miejscowości Chociszew. Parametry techniczne 

poszczególnych oczyszczalni przedstawiają się następująco: 

1. Oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna. Jest to mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia ścieków. Ścieki surowe kierowane są z pompowni ścieków, poprzez sito-piaskownik 

do osadnika wstępnego. Następnie do komory osadu czynnego z napowietrzaniem wgłębnym a 

dalej do osadnika wtórnego. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne, ważne do 

31.12.2027 roku. Parametry oczyszczalni, wg pozwolenia wp., przedstawiają się odpowiednio: 

Qśreddob=125,0 m3/dobę, Qmaxh=11,25 m3/h,  Qmaxroczneb=46.625,0 m3/rok.  Do oczyszczalni 

kierowane są zbiorczym system kanalizacji sanitarnej, ścieki z miejscowości Parzęczew.  

2. Oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Ozorkowska 14 ( Piaskowice ). Jest to 

zblokowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Ścieki surowe kierowane są  

z pompowni do zblokowanej komory osadu czynnego. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-

prawne, ważne do 31.05.2022 roku. Parametry oczyszczalni, wg pozwolenia wp., przedstawiają 

się odpowiednio: Qmaksdob=11,0 m3/dobę. Do oczyszczalni kierowane są zbiorczym system 

kanalizacji sanitarnej, ścieki z dwóch budynków komunalnych z Parzęczewa ( Piaskowice ). 

3. Oczyszczalnia ścieków w Chociszewie, Chociszew nr 45. Jest to zblokowana mechaniczno-

biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIOCLAR-95. Ścieki surowe kierowane są z pompowni 

do zblokowanej komory osadu czynnego. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne, 
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ważne do 30.05.2020 roku. Parametry oczyszczalni, wg pozwolenia wp., przedstawiają się 

odpowiednio: Qmaksdob=18,0 m3/dobę. Do oczyszczalni kierowane są zbiorczym system kanalizacji 

sanitarnej, ścieki ze szkoły podstawowej w Chociszewie oraz pięciu odbiorców indywidualnych.  
 

Powyższe oczyszczalnie zlokalizowane są w następujących zlewniach: 

 Zlewnia rzeki Odry – OS w Parzęczewie ul. Kątna, OS w Parzęczewie ul. Ozorkowska. 

 Zlewnia rzeki Wisły – OS w Chociszewie. 
 

Z pozostałych terenów nieskanalizowanych ścieki sanitarne są oczyszczane poprzez przydomowe 

oczyszczalnie ścieków lub wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Parzęczewie. 

Wywóz nieczystości płynnych odbywa się z wykorzystaniem taboru specjalistycznego przy 

zastosowaniu odrębnych cen jednostkowych. Ten zakres działalności zakładu jest wyłączony z 

niniejszego opracowania. 
 

Na podstawie art.16 ust. 3, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, Dostawca wody - Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, będący zakładem 

budżetowym nieposiadającym osobowości prawnej, nie posiada obowiązku uzyskania zezwolenia  na 

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków. 
 

Podstawowym obszarem działania Zakładu jest teren gminy Parzęczew. Poza podstawowym obszarem 

działania Zakładu jest część gminy Ozorków, gdzie zgodnie zawartym porozumieniem 

międzygminnym, zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Porozumienie zostało zatwierdzone uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie nr XXXVI/233/97 z dnia                  

30 stycznia 1997 roku, oraz uchwałą Rady Gminy w Ozorkowie nr XXVI/206/97 z dnia 27 lutego                

1997 roku. 

 

2.Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na poprawę jakości usług 
Określone w taryfie ceny i stawki opłat abonamentowych są stosowane przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców 

usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne z uwzględnieniem warunków 

szczegółowych. Warunki szczegółowe, zostały opisane w określeniu taryfowych grup odbiorców. 

Zróżnicowanie ponoszonych przez odbiorcę kosztów za świadczone usługi z uwzględnieniem ilości 

poboru wody i odprowadzania ścieków uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej metr 

sześcienny. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych, budynków 

użyteczności publicznej, budynków przeznaczonych na cele usługowo-handlowe, odbiorców 

przemysłowych i pozaprzemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym 

w procesach uzdatniania. Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu 

standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków.   
 

Obsługa Odbiorców usług realizowana jest przez Biuro Zakładu, które zajmuje się sprawami 

zgłaszanymi do zakładu: bezpośrednio, telefonicznie, pisemnie i elektronicznie. Skargi, wnioski, 

postulaty Odbiorców usług są rejestrowane i uwzględniane w bieżącej działalności i planach 

rozwojowych zakładu. Zakład posiada stronę internetową, aktualizowaną na bieżąco                                                     

( www.zgkparzeczew.pl ). Na stronie zamieszczane są wszelkie informacje niezbędne dla odbiorców. 

Podane są też numery kontaktowe w celu zgłaszania awarii. Wszystkie awarie usuwane są na bieżąco, 

bez zbędnej zwłoki. Misją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie było i jest dalsze 

Podnoszenie jakości świadczonych usług dla odbiorców oraz dbałość o ich maksymalne 

zadowolenie z obsługi. Jakość wody produkowanej przez dostawcę jest zgodna zarówno z normami 

krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu 

bez chemicznego wspomagania. Parametry wody uzdatnionej dostarczanej do sieci wodociągowej 

spełniają wymagania określone w rozporządzeniach szczegółowych w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda uzdatniana badana jest systematycznie przez Państwową 

http://www.zgkparzeczew.pl/
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Powiatową Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu oraz badania własne zlecane przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wyspecjalizowanym podmiotom. 
 

Wprowadzone taryfy mają na celu poprawę jakości usług świadczonych przez zakład. Czytelny podział 

na przyjęte grupy taryfowe oraz prosty sposób rozliczeń znacznie ułatwi komunikację z odbiorcami. 

Określone standardy jakościowe działały będą mobilizująco na pracę zakładu oraz jego pracowników. 
W celu poprawy jakości świadczonych usług przy danej cenie taryfowej ZGK  w Parzęczewie 

podejmuje następujące działania: 

 Prowadzony jest stały monitoring w zakresie stanu technicznego sieci w celu wyeliminowania 

niekontrolowanych wycieków czy miejsc poboru, 

 Prowadzona jest stała kontrola przebiegu procesów technologicznych uzdatniania wody oraz 

oczyszczania ścieków, mająca na celu optymalizację kosztów, 

 Biuro obsługi klienta prowadzi kompleksową obsługę klienta począwszy od momentu wydania 

warunków technicznych aż do rozliczania zużycia, fakturowania oraz przyjmowania uwag                             

i reklamacji. 

 Prowadzony jest stały monitoring regulowania należności od odbiorców usług wraz  

z windykacją. 

 

3.Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji 

kosztów 
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych oraz zróżnicowanie kosztów 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, dokonano podziału odbiorców usług na grupy taryfowe.  
 

Zaopatrzenie w wodę: 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy grupy taryfowe odbiorców usług. Przy 

różnicowaniu odbiorców zastosowano dwa kryteria. Kryterium pierwsze to źródło produkcji wody. 

Rozdzielono odbiorców na zaopatrywanych w wodę ze źródeł własnych zakładu oraz źródeł 

zewnętrznych. W przypadku produkcji wody ze źródeł zewnętrznych ( zakup hurtowy wody ), zakład 

nie ma wpływu na cenę zakupu wody i tym samym musi ją uwzględnić przy kalkulacji własnej ceny 

taryfowej wody. Kryterium drugie to obszar działania zakładu. Jako obszar podstawowy działania 

zakładu wskazano teren gminy Parzęczew. Pozostali odbiorcy zostali zaklasyfikowani do obszaru 

działania poza obszarem podstawowym działania zakładu. Obsługa sieci i odbiorców spoza terenu 

podstawowego wiąże się z większymi kosztami ich obsługi takimi jak koszt dojazdu czy ilość 

roboczogodzin pracowników podczas usuwania awarii. Ustalono że poszczególne grupy taryfowe 

obejmują wszystkich odbiorców, tj.: gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych                                            

i pozaprzemysłowych oraz pobór wody na inne cele nie wymienione powyżej. Na opłatę abonamentową 

składają się koszty związane z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych, odczytem 

urządzenia pomiarowego, oraz rozliczeniem usług wodociągowych. Stawka opłaty abonamentowej 

wyrażona jest  w złotych na odbiorcę usług oraz okres rozliczeniowy. Dla poszczególnych grup 

odbiorców przyjęto  różne wysokości stawki abonamentowej oraz różne stawki opłaty za pobraną wodę, 

odzwierciedlające faktycznie ponoszone koszty. Biorąc powyższe pod uwagę, wyodrębniono 

następujące grupy taryfowe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, z zastosowaniem stawki 

opłaty abonamentowej: 

 Grupa taryfowa 1 – A1W1 
Produkcja wody ze źródeł własnych Zakładu - Odbiorcy wody z terenu podstawowego działania 

Zakładu - Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, woda na inne 

cele. 

 Grupa taryfowa 2 – A2W2 
Produkcja wody ze źródeł własnych Zakładu - Odbiorcy wody spoza terenu podstawowego 

działania Zakładu - Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, 

woda na inne cele. 
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 Grupa taryfowa 3 – A3W3 
Produkcja wody ze źródeł zewnętrznych Zakładu - Odbiorcy wody z terenu podstawowego 

działania Zakładu - Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, 

woda na inne cele. 
 

Odprowadzenie ścieków: 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono jedna grupę taryfową bez względu na 

odprowadzenie ścieków do danej oczyszczalni ścieków. Ustalono że ta grupa taryfowa obejmuje 

wszystkich dostawców ścieków, tj.: gospodarstwa domowe, dostawców przemysłowych i 

pozaprzemysłowych oraz produkcja ścieków z innych celów nie wymienione powyżej. W przypadku 

świadczenia usług w zakresie odprowadzenia, zdecydowano się na nieustalanie opłaty abonamentowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę, wyodrębniono następujące grupy taryfowe w zakresie zbiorowego 

odprowadzenia ścieków, bez zastosowania stawki opłaty abonamentowej: 

 Grupa taryfowa 4 - S1 

Odprowadzenie ścieków - gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy 

usług  – odprowadzający ścieki do zbiorowych systemów kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni 

ścieków będących w posiadaniu Zakładu. 
 

W porównaniu z obecnie obowiązującą taryfą, zdecydowano się na ujednolicenie opłaty stałej dla 

wszystkich odbiorców, a tym samym wyeliminowanie kilku grup taryfowych. Powyższe spowodowane 

było mała ilością odbiorców w danej grupie taryfowej. Na dzień składania wniosku, jedynie                                  

15 odbiorców jest rozliczanych bez urządzenia pomiarowego, na podstawie norm zużycia wody 

ścieków. Zakład podjął działania, aby do czasu wejścia w życie nowych taryf, wszyscy odbiorcy z terenu 

działania zakładu posiadali urządzenia pomiarowe. 
 

Alokacja kosztów jest działaniem rachunkowym dokonywanym w celu uzyskania dokładniejszej 

informacji o rentowności prowadzonej działalności w rozbiciu na poszczególne jednostki, procesy lub 

produkty. Czynność ta wykonywana etapowo. Zdefiniowanie obiektów kosztów, przypisanie kosztów 

wspólnych do obiektów kosztów, podział kosztów wspólnych do poszczególnych obiektów. Czynności 

tez zostały wykonane przy sporządzeniu niniejszych taryf. Prawidłowy podział pozwoli zakładowi na 

bieżące monitorowanie kosztów oraz podejmowanie skutecznych działań w celu ich ograniczania. 

 

4.Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy 
Przedłożone taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, oraz przepisami wykonawczymi do tej 

ustawy, w kształcie obecnie obowiązującym. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na 

podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania zakładu. Niezbędne przychody 

zostały przyjęte zgodnie z określonymi zasadami z uwzględnieniem właściwych kosztów z ostatniego 

okresu obrachunkowego. Taryfa została przygotowana w sposób zapewniający: 

 uzyskanie niezbędnych przychodów, 

 ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, 

 eliminowanie subsydiowania skrośnego, 

 motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania 

zanieczyszczania ścieków, 

 łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich 

dotyczących. 
 

Ponieważ zakład nie planuje w najbliższym czasie budowy urządzeń wodociągów-kanalizacyjnych  

z własnych środków, dlatego też nie został opracowany i zatwierdzony wieloletni plan ich budowy                            

i modernizacji. 
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Koszty ogólnozakładowe alokowano na koszty działalności w zakresie: 

 zaopatrzenia w wodę, 

 odprowadzania ścieków, 

 pozostałej działalności zakładu. 
 

Jako okres obrachunkowy, będący podstawą ustalenia kosztów dla sporządzania nowych taryf, przyjęto 

pełne 12 miesięcy roku 2017. 
 

W prognozie wielkości sprzedaży wody i ilości odprowadzanych ścieków dla odbiorców z terenu 

działania zakładu punktem wyjścia były faktyczne wielkości za 2017 rok. Na 3-letni okres 

obowiązywania nowych taryf, przewidziano potencjalny ich wzrost. Podstawą takiej kalkulacji było 

przyjęte założenie sukcesywnego przyłączania się nowych odbiorców do zbiorczej sieci                     

wodociągowo-kanalizacyjnej. 
 

Marża zysku została określona na minimalnym poziomie, zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie 

zakładu. Wpływy z tego tytułu, zostaną przeznaczone na remonty infrastruktury zakładu, związanej z 

zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków. 
 

Na ukształtowanie się poziomu cen rzutują w zasadniczy sposób koszty eksploatacyjne, zakupy 

materiałowe, zakup usług obcych, energia elektryczna, opłaty, podatki oraz koszty pracownicze. Przy 

kalkulacji cen taryfowych uwzględniono przewidywalne zmiany warunków ekonomicznych w okresie 

ich obowiązywania z zastosowaniem powszechnie obowiązujących wskaźników planistycznych. Jako 

dane wyjściowe posłużyły dane księgowe za okres obrachunkowy, tj. 2017 rok. Podstawą do przyjęcia 

wskaźników makro-ekonomicznych były wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów, dotyczące 

stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków 

finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2017 r, uśrednione do danych okresów 

obowiązywania nowej taryfy. Wskaźniki zostały dobrane odpowiednio do danego rodzaju kosztów. 
 

Wniosek został sporządzony z należytą starannością, na podstawie warunków i wiedzy w dniu jego 

tworzenia.  
 

Bezpośrednią przyczyną wzrostu stawek opłat taryfowych w stosunku do obecnie obowiązujących, jest 

prognozowany wzrost kosztów osobowych, kupowanych materiałów i usług zewnętrznych. 
 

Obecnie taryfy tworzone są na okres trzech lat. Jest to stosunkowo długi czas. Biorąc dynamikę zmian 

w naszym  systemie ekonomicznym i prawnym, nie można wykluczyć korekty taryf przed okresem ich 

obowiązywania. 

 

5. Bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych. 
Bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych jest opracowaniem 

analityczno-rachunkowym wykonanym dla określonego obszaru i obejmujące ilościowe i jakościowe 

porównanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z potrzebami użytkowników 

korzystających z tych zasobów, uwzględniające oddziaływania obiektów hydrotechnicznych oraz 

wymagania ochrony środowiska. Najogólniej bilans wodny jest zestawieniem potrzeb zdefiniowanego 

obszaru i możliwości ich zaspokojenia z istniejących zasobów. Celami takiego bilansowania są: ocena 

stanu użytkowania zasobów wodnych jednostki bilansowej oraz możliwości zaspokojenia potrzeb 

użytkowników i ograniczenia użytkowań dla minimalizacji ich skutków, a także tworzenie podstaw do 

określenia warunków korzystania z wód i koncepcji zagospodarowania zasobów wodnych.  
 

Poniżej zebrano dane, zaczerpnięte z ogólnodostępnych dokumentów planistycznych Gminy Parzęczew 

oraz Województwa łódzkiego. Gmina Parzęczew położona jest w północno - zachodniej części dawnego 

woj. łódzkiego, na obszarze Nizin Środkowopolskich i obejmuje fragmenty dwóch makroregionów: 

Niziny Południowo-wielkopolskiej (Wysoczyzna Łaska) w części południowej i Niziny Środkowo-

mazowieckiej (Równina Łowicko - Błońska) w części północnej.  Przez teren gminy Parzęczew 

przebiega główny wododział Polski między zlewnią Bzury (Wisły) a Gnidy (Warty - Odry). Wododział 
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początkowo wyznaczony wyraźnie pasmem pagórków morenowych, w części północnej biegnie po 

terenach o płaskich, słabo zaznaczonych kulminacjach. Przecinające je rowy melioracyjne zacierają 

wyrazistość wododziału. Wzdłuż rzeki Bzury, największego cieku na terenie gminy, wyznaczone są 

obszary zagrożenia powodziowego, pozostałe rzeki nie posiadają ustalonych obszarów występowania 

wielkiej wody. W południowej części gminy występują lokalne obszary bezodpływowe w niewielkich 

obniżeniach śródwydmowych. Wszystkie zbiorniki wodne są pochodzenia antropogenicznego. W 

nawiązaniu do budowy geologicznej na terenie gminy występują poziomy wodonośne związane z 

utworami jury, kredy i czwartorzędu. Południowa część gminy położona jest na terenie Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych o zasobach wód bardzo czystych w ośrodku szczelinowym i szczelinowo 

- porowym. Wyznaczono dla nich obszary najwyższej ochrony i obszary wysokiej ochrony. Wody z 

tego zbiornika ujmowane są w Ozorkowie. Na terenie gminy Parzęczew ujęcia wód znajdują się w 

miejscowościach: Orła, Ignacewie Folwarcznym, Parzęczewie, Chrząstowie Wielkim, w Leźnicy 

Wielkiej na terenie zamkniętym. W osadach czwartorzędowych występują dwa poziomy wodonośne, 

pozostające ze sobą w różnych związkach hydrologicznych: poziom naglinowy oraz poziom 

międzymorenowy. Zwierciadło wód płytkich (naglinowych) występuje na głębokościach 

nieprzekraczających 5m. Zasoby są niewielkie, występują znaczne wahania stanów i sezonowe zmiany 

temperatury wody. Podstawowy poziom wodonośny (międzymorenowy) występuje na głębokości                   

10-50 m p.p.t. W dolinach rzek (Bzury i Gnidy) występują również wody aluwialne, a w 

bezodpływowych nieckach pojawiają się izolowane soczewki wód wierzchówkowych. Zasoby wód 

podziemnych związane są z wodonośnymi piętrami górnej jury, górnej kredy i czwartorzędu. W okolicy 

Janowa i Śliwnik, na północny-wschód od Parzęczewa, sięga południowy fragment szczelinowo-

krasowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 226 Krośniewice – Kutno. Zbiornik o 

charakterze szczelinowo – krasowym podlega przepisom o wysokiej ochronie wód podziemnych. 

Południowa i wschodnia część gminy jest objęta zasięgiem porowego zbiornika dolnej kredy – GZWP 

nr 401 Niecka Łódzka. Wody tego zbiornika objęte wysoką (OWO) i największą (ONO) ochroną 

charakteryzują się wysoką jakością, są bardzo czyste i nadają się do użytku bez uzdatniania. 

Powszechnie eksploatowany poziom wodonośny czwartorzędu jest związany z osadami piaszczysto-

żwirowymi zlodowacenia południowopolskiego i okresu interglacjału mazowieckiego oraz z piaskami 

i żwirami wodnolodowcowymi pochodzącymi z okresu zlodowaceń środkowopolskich. Zwierciadło 

naporowe występuje na głębokości 10-20 m, a wydajności sięgają 20 m³ /h. Na terenie województwa 

łódzkiego znajduje się 16 głównych zbiorników wód podziemnych  (GZWP). Wody ujmowane do 

eksploatacji pochodzą w większości z utworów czwartorzędowych, który  jest głównym poziomem 

użytkowym oraz utworów kredowych. Decydują o tym największe zasoby wód, najłatwiejsza ich 

odnawialność oraz głębokość sprzyjająca budowie ujęć (od 10 do 120 m lokalnie do 150 m). Łączne  

eksploatacyjne  zasoby  wód  podziemnych  na terenie  województwa  łódzkiego wynoszą 169.670,42 

m³/h. Na terenie województwa łódzkiego dominują wody podziemne dobrej jakości. Wody dobrej              

i bardzo dobrej jakości obejmują przeszło 88% punktów kontrolnych. Przestrzennie  wody  

zadowalającej  jakości  (najsłabszej  odnotowanej  na  terenie  województwa), koncentrują się w 

południowej i wschodniej części województwa w powiatach pajęczańskim, wieluńskim, 

radomszczańskim, piotrkowskim i tomaszowskim. Województwo  łódzkie  pomimo  zróżnicowania  

hydrograficznego  zagrożone  jest  deficytem wód powierzchniowych. Dla terenu województwa 

łódzkiego wykazuje się, coraz istotniejsze dla ekosystemów, zagrożenia spowodowane obniżeniem 

zasobów wód powierzchniowych. Obszary zagrożone deficytem ilościowym zasobów tych wód już na 

początku lat 90-tych ubiegłego stulecia były bardzo duże, również z powodu nieodpowiedniego 

gospodarowania wodą  w  regionach.  Na  terenie  województwa  łódzkiego  największym deficytem  

wód z  ujęć powierzchniowych  dotknięta  jest  północna  część  województwa, w szczególności  

powiaty:  łęczycki,  kutnowski,  łowicki,  zgierski,  skierniewicki,  miasto Łódź i Skierniewice. 
 

Analizując dane dotyczące bezpośredniego zakresu działania zakładu, należy stwierdzić iż woda 

pierwotna pobierana jest wyłącznie z ujęć wód podziemnych i poddane procesom uzdatniania w 

czterech Stacjach Uzdatniania Wody. Ponieważ studnie głębinowe, zlokalizowane są w bezpośredniej 

bliskości Stacji i nie występują awarie na rurociągach przesyłowych przyjęto iż, ilość wód pierwotnych 

jest równa ilości wody surowej. Powyższe ujęcia zlokalizowane są w następujących zlewniach: 
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 Zlewnia rzeki Odry – SUW w Parzęczewie, SUW w Ignacewie Folwarcznym, SUW                        

w Chrząstowie Wielkim. 

 Zlewnia rzeki Wisły – SUW w Orła. 

Jakość ujmowanych wód pierwotnych, jest standardowa dla tego typu ujęć. Głównym parametrem który 

należy poprawić w procesie uzdatniania, to redukcja związków żelaza i manganu. Wody pierwotne są 

bezpieczne pod względem radiologicznym. Zasoby dyspozycyjne ujęć zaspakajają potrzeby naszego 

zakładu zarówno w chwili obecnej jak i w okresie prognozowania nowych taryf. Dla wszystkich ujęć 

zakład posiada aktualne pozwolenia wodno-prawne. Brak istotnych ograniczeń wynikających z ww. 

pozwoleń. 
 

Jeśli chodzi o uzdatnianie odbieranych ścieków komunalnych, proces odbywa się w trzech 

oczyszczalniach ścieków. Powyższe oczyszczalnie zlokalizowane są w następujących zlewniach: 

 Zlewnia rzeki Odry – OS w Parzęczewie ul. Kątna, OS w Parzęczewie ul. Ozorkowska. 

 Zlewnia rzeki Wisły – OS w Chociszewie. 

Ścieki uzdatnione wprowadzane są do wód istniejących cieków wodnych. Dla wszystkich oczyszczalni 

zakład posiada aktualne pozwolenia wodno-prawne. Brak istotnych ograniczeń wynikających z ww. 

pozwoleń. 
 

Ponadto do wód powierzchniowych kierowane są wody popłuczne z procesów technologicznych na 

poszczególnych Stacjach Uzdatniania Wody. Powyższe zrzuty zlokalizowane są w następujących 

zlewniach: 

 Zlewnia rzeki Odry – SUW w Parzęczewie, SUW w Ignacewie Folwarcznym, SUW w 

Chrząstowie Wielkim. 

 Zlewnia rzeki Wisły – SUW w Orła. 

Dla wszystkich zrzutów wód popłucznych, zakład posiada aktualne pozwolenia wodno-prawne. Brak 

istotnych ograniczeń wynikających z ww. pozwoleń. 

 

Ceny stawek opłat za świadczone usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków, zostały kalkulowane przy założeniu równoważenia ponoszonych kosztów za 

usługi wodne przez planowane dochody plus założona marża zysku bez dotacji Gminy. 

 

 

 
Kierujący przedsiębiorstwem 

wodociągowo-kanalizacyjnym: 
 


