Przykład wyliczenia opłaty w 2018r. za pobieranie wód ze studni głębinowych
na terenie Okręgu Podlaskiego.
/Dla wyliczenia odpłatności za pobieraną wodę należy przyjmować ilość średnią zużycia wody
przez ROD z kilku lat, jednak nie mniejszą niż ostatni odczyt na wodomierzu z 31.12.2017r/
Ogród „Leśny Dolina” w Białymstoku pobiera wodę ze studni głębinowej.
Ogród zajmuje powierzchnię 23,5369 ha i posiada 570 działek rodzinnych. Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane 17.01.2014r. - ważne do 16.03.2024r.. Pozwolenie woodnoprawne zawiera
następujące warunki:
1.Pobór wód nie będzie przekraczać 28,0 m3/godz.
2. „
„ „ „
„
85,8 m3/dobę
3.Pobór wód od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r.
W 2017r pobrano wg stanu licznikowego 23820m3 wody.
Prognozowana wartość opłaty stałej na 2018r dla ROD
Opłata stała = stawka jednostkowa x czas wyrażony w dniach x maksymalna objętość do pobrania
wody w pozwoleniu wodnoprawnym w m3/sekundę
- stawka jednostkowa dla wód podziemnych, wynikająca z Rozporządzenia z dnia 22 grudnia
2017r w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne – 500zl/dzień za 1m3/sek
- czas wyrażony w dniach – 365 dni (woda pobierana od 01.01 do 31.12. )
- pobór wody maksymalnie rocznie m3/sek (po przeliczeniu jednostek) ( 365x 28):60min=
(365x28): 60x60) = 2,8389 m3/sek
Opłata stała = 500 zł/doba za 1m3/sek x 2,8389 m3/sek = 1419zł
Prognozowana wartość opłaty zmiennej na 2018 dla ROD
Opłata zmienna = jednostkowa stawka opłaty zmiennej x współczynnik różnicujący dla pobranych
wód w zależności od zastosowanych procesów uzdatniania x ilość pobranej wody głębinowej
- stawka opłaty zmiennej - 0.115 za m3
- współczynnik zależny od procesu uzdatniania wody określony w w/w rozporządzeniu , przy
braku uzdatniania – 2,
- ilość pobranej wody w m3 -23820 m3
Opłata zmienna = 0.115zł/m3 x 2 x 23820 m3 = 5478,60 zł
Prognozowana wartość opłaty wodnej za 2018r dla ROD
Opłata wodna = opłata stała + opłata zmienna
Opłata wodna : 1419 zł + 5478,60 zł = 6897,60 zł
Prognozowana wartość opłaty wodnej za 2018r. dla działkowca
Opłata za 1m2 posiadanej działki = 6897,60zł/ 235369m2= 0,0293zł/m2
/dla działki o powierzchni 400m2 opłata wynosi 11,72 zł/
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