TARYFA
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W ZABIERZOWIE
ZA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW W GMINIE ZABIERZÓW
w okresie od 1.03.2017r - 28.02.2018r.
1. Rodzaje prowadzonej działalności.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z decyzją nr 1/2002 Zarządu Gminy
Zabierzów z miesiąca września 2002.
Usługodawca świadczy usługi zgodnie z umową - zawieraną z każdym odbiorcą - na zaopatrzenie w wodę i
odprowadzenie ścieków.
2. Rodzaj i struktura taryfy.
Taryfa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie jest taryfą niejednolitą,
wieloczłonową. Zawiera jednakowe ceny za ilość dostarczonej wody i ilość odprowadzonych ścieków, i
zróżnicowane stawki opłaty abonamentowej, stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz stawkę opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej zanieczyszczenia
ścieków przemysłowych.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków występują po dwie
grupy taryfowe odbiorców zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, które obejmują gospodarstwa
domowe, odbiorców przemysłowych i pozostałych:


Grupa W1 – gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach
dwumiesięcznych.



Grupa W2 - gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach
jednomiesięcznych.



Grupa S1 - gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali Odbiorcy usług odprowadzania ścieków
rozliczani w okresach dwumiesięcznych.



Grupa S2 - gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali Odbiorcy usług odprowadzania ścieków
rozliczani w okresach jednomiesięcznych.

Grupy odbiorców wyodrębniono z uwagi na różnice w ponoszonych kosztach wchodzących w skład stawki
opłaty abonamentowej. Opłata abonamentowa została skalkulowana na podstawie kosztów usługi rozliczenia i
odczytu, z wyłączeniem kosztów gotowości. Cena jest jednakowa i ma zastosowanie do wszystkich odbiorców.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek.
1) Cena za dostarczaną wodę w złotych za 1 m3.
2) Cena za odprowadzanie ścieków w złotych za 1 m3.
3) Stawka opłaty abonamentowej w złotych na odbiorcę/ 1 miesiąc.
4) Stawka opłaty abonamentowej w złotych na odbiorcę / 2 miesiące.
5) Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, zgodnie z § 5 pkt 7 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 odprowadzania ścieków” (Dz. U. Nr 127, poz.
886 ze zm.).
6) Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z § 5 pkt 7 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 odprowadzania ścieków” (Dz. U. Nr 127, poz.
886 ze zm.).
7) Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków
przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie
obowiązywania taryf - od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
Stawka opłaty
abonamentowej
Cena zł/m3
zł/odbiorcę/okres
Taryfowa grupa odbiorców
rozliczeniowy*
Lp.
netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa W1: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali
odbiorcy wody rozliczani w okresach dwumiesięcznych

2,73

2,95

3,10

3,35

Grupa W2: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali
odbiorcy wody rozliczani w okresach jednomiesięcznych

2,73

2,95

9,10

9,83

2

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w
okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
Stawka opłaty
abonamentowej
Cena zł/m3
zł/odbiorcę/okres
Taryfowa grupa odbiorców
rozliczeniowy*
Lp.

0
1

2

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

Grupa S1: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali
Odbiorcy usług odprowadzania ścieków rozliczani w
okresach dwumiesięcznych

4,35

4,70

3,10

3,35

Grupa S2: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali
Odbiorcy usług odprowadzania ścieków rozliczani w
okresach jednomiesięcznych

4,35

4,70

9,10

9,83

Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w tabeli 1 i tabeli 2 doliczono obowiązujący podatek
od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

* stawka opłaty abonamentowej stosowana jest łącznie dla dostawy wody i odprowadzania ścieków, tj. dla
odbiorców zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków pobierana jest
jedna stawka opłaty abonamentowej. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców zbiorowego odprowadzania
ścieków stosowana jest tylko wtedy, gdy odbiorca nie korzysta z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy. Jeżeli odbiorca usług posiada
kilka wodomierzy głównych, stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdego wodomierza głównego będącego
w posiadaniu odbiorcy usług. W przypadku odbiorców usług, którzy oprócz wodomierza głównego/wodomierzy
głównych rozliczani są również według wodomierza dodatkowego/wodomierzy dodatkowych stawkę opłaty
abonamentowej stosuje się dla odczytu i rozliczenia każdego wodomierza. Stawka opłaty abonamentowej
dotyczy również osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym, odbiorców rozliczanych według
wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, a także odbiorców rozliczanych na
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
W przypadku poboru wody na cele określone w art. 22 ustawy, tj. za:
1) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
obowiązuje cena wyrażona w zł/m3, jak dla wszystkich odbiorców.
Tabela 3. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w
posiadaniu Przedsiębiorstwa, na okres od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
Lp.

Wyszczególnienie

0

1

1

stawka
brutto
netto
2
3
1

Jednostka miary
4

1

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia
wodociągowego

173,03

186,87

zł/przyłączenie

2

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia
kanalizacyjnego

173,03

186,87

zł/przyłączenie

Do stawek opłat netto doliczono podatek od towarów i usług VAT – 8%.

Powyższa stawka zawiera wyłącznie koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez
odbiorcę usług zgodnie z § 5 pkt 7 rozporządzenia.
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa, wyrażona jest w złotych za przyłączenie. Opłata ta pobierana jest jednorazowo za przyłączenie
i wynika ona z bezpośrednich kosztów przeprowadzenia prób technicznych, takich jak m.in. koszty zużytej
wody, koszty wynagrodzeń pracowników dokonujących kontroli, koszty dojazdów.
Tabela 4. Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych Spółki , na okres od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
Lp.
0
1.

Wyszczególnienie
1
Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości
dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków

stawka
brutto
netto1
2
3
0,029
0,031

Jednostka miary
4
Stawka opłaty w zł / za
1% przekroczenia / m3

przemysłowych wprowadzanych do urządzeń
1

kanalizacyjnych
Do stawek opłat netto doliczono podatek od towarów i usług VAT – 8%.

5. Warunki rozliczeń z odbiorcami.
Należności za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn cen i
stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy. W przypadku
nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego
zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na
podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeciętne normy zużycia
wody określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy.
Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku
urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.
Opłata abonamentowa naliczana jest dla każdego odbiorcy jeden raz w każdym okresie rozliczeniowym przy
zachowaniu zasad opisanych w rozdziale 4 niniejszej taryfy.
Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest pobierana za dokonanie odbioru
technicznego i przeprowadzenie prób technicznych przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
wybudowanego przez odbiorcę usług.
Opłata za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków
przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest sumą opłat za przekroczenie poszczególnych
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń. Opłatę nalicza się od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie
potwierdzone badaniami próby ścieków pobranych w obecności przedstawiciela dostawcy ścieków do dnia
stwierdzenia zaprzestania przekraczania, na podstawie badania przeprowadzonego na pisemny wniosek
dostawcy ścieków i na jego koszt.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, stawki opłat abonamentowych,
stawki opłat za przyłączenie i stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych Spółki, na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności
zgodnie z wystawioną fakturą. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje
jej zapłaty.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców
usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno odbiorców, dla których
świadczone są usługi, zamieszkujących budynki jednorodzinne i wielorodzinne oraz eksploatujących i
posiadających budynki użyteczności publicznej, usługowo-handlowe i przemysłowe. Dlatego cena za
dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki jest jednakowa dla wszystkich wyodrębnionych taryfowych grup
odbiorców usług.
W zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółka ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów. Koszty
te ponoszone są niezależnie od faktycznego poboru wody i odprowadzanych ścieków, co uzasadnia utrzymanie

stałych stawek opłat abonamentowych dla wody i ścieków. Stawki opłat abonamentowych zostały zróżnicowane
zgodnie z § 13 rozporządzenia taryfowego, co uzasadnia wyodrębnienie dodatkowych taryfowych grup
odbiorców usług w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W oparciu o obowiązujące przepisy prawne Spółka w umowach określa warunki wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia
warunków określonych w w/w umowie Spółka będzie naliczać opłaty dodatkowe, wg stawek opłat za
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki
określonych w niniejszej taryfie.
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów,
które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.
W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:
-

regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,

-

umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

-

przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Pogotowie wodociągowe w Spółce pracuje 24h na dobę. W tym celu uruchomiony jest numer alarmowy: 606
996 618.

