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1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Niniejsza taryfa obowiązuje odbiorców z terenu miasta i gminy Ryn, obsługiwanych przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o., zwane dalej
"przedsiębiorstwem’’.
1.2. Taryfę opracowano w oparciu o przepisy:
a) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2017 r., poz. 328 , 1566, 2180 /
b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r
w sprawie określenia taryf , wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków / Dz. U. z dnia2 marca 2018 r.
poz. 472/,
c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody / Dz. U. Nr 8 , poz.70/,
d) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego uchwałą
Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 luty 2008 r.
1.3. Taryfa dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawiera;
a) ceny za m3 dostarczonej wody i m3 odprowadzanych ścieków, w rozliczeniach dokonywanych
na podstawie odczytów wskazań wodomierzy i urządzeń pomiarowych,
b) stawki opłat abonamentowych,
c) stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych.
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2. NAZWY I OKREŚLENIA
2.1. cena za dostarczoną wodę - wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą
usługobiorca jest obowiązany zapłacić usługodawcy za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza
się podatek VAT od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami,
2.2. cena za odprowadzone ścieki - wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą
usługobiorca jest obowiązany zapłacić usługodawcy za 1 m3 odprowadzonych ścieków; do ceny
dolicza się podatek wymieniony w pkt. 2.1,
2.3. koszty gotowości do świadczenia usług – koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych , stanowiące 10 % całości tych kosztów, podzielone na
taryfowe grupy odbiorców usług,
2.4. miejsce dostarczenia - punkty w sieci, do którego usługodawca zobowiązany jest dostarczać
wodę lub odbierać ścieki, określony w umowie o przyłączeniu lub umowie na świadczone
obsługi wodno-kanalizacyjnej,
2.5. nielegalne korzystanie z usług - pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub
wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy z
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Spółka z o.o.,
2.6. obsługa handlowa odbiorcy - wystawianie faktur i ich dostarczanie, prowadzenie ewidencji
wpłat należności i innej ewidencji zapewniającej poprawność rozliczeń, wykonywanie czynności
windykacyjnych,
2.7. okres rozliczeniowy - okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami
wodomierzy – 1 miesiąc,
2.8. osoba korzystająca z lokalu - odbiorca usług w budynku wielolokalowym, nie posiadający
wodomierza głównego a posiadający wodomierz lokalowy zainstalowany według warunków
technicznych określonych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, w budynku
posiadającym wodomierz główny.
2.9. przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem
głównym,
2.10. przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony
budynku, a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości gruntowej,
2.11. stawka opłaty abonamentowej - wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w zł na
odbiorcę usług za miesiąc, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić usługodawcy za
utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych
oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczania należności
za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty dolicza się
podatek wymieniony w pkt. 1.
2.12. stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych – wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych uzależniona od
procentowego przekroczenia dopuszczalnych parametrów, do ceny dolicza się podatek VAT od
towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami, .
2.13. sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,
którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu
usługodawcy,
2.14. ścieki bytowe - ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych
i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz
funkcjonowania gospodarstw domowych,
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2.15. ścieki komunalne - mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi lub
ciekłymi odchodami zwierząt z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego
wykorzystania.
2.16. ścieki przemysłowe - ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się
działalność gospodarczą powodująca w odprowadzanych ściekach podwyższenie ładunków
zanieczyszczeń.
2.17. taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
2.18. taryfowa grupa odbiorców usług - odbiorcy wyodrębnieni na podstawie charakterystyki
zużycia wody lub odprowadzonych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone
usługi,
2.19. urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków,
2.20. usługodawca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z
o.o.
2.21. usługobiorca - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej
umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
2.22. ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków,
2.23. wodomierz - wodomierz główny, zainstalowany na końcu przyłącza wodociągowego,
odmierzający ilość dostarczonej wody do nieruchomości,
2.24. zbiorowe odprowadzanie ścieków - działalność polegająca na odprowadzaniu systemami
kanalizacji i oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne,
2.26. zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i
dostarczaniu wody, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne.
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3. RODZAJE PROWADZONEJ PRZEZ USŁUGODAWCĘ DZIAŁALNOŚCI
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
3.1. Eksploatacja studni na ujęciu.
3.2. Uzdatnianie wody w Stacjach Uzdatniania Wody.
3.3. Budowa i eksploatacja urządzeń wodociągowych na terenie gminy oraz eksploatacja
przyłączy wodociągowych.
3.4. Doprowadzanie wody do nieruchomości.
3.5. Prowadzenie gospodarki wodomierzowej.
3.6. Budowa i eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy, eksploatacja przyłączy
kanalizacyjnych.
3.7. Odbiór ścieków z nieruchomości do systemu kanalizacyjnego, przesył za pomocą sieci i
systemu przepompowni zbiorczych do oczyszczalni miejskiej.
3.8. Oczyszczanie ścieków.
3.9. Modernizacja i bieżąca eksploatacja oczyszczalni ścieków.
3.10. Badanie kontrolne jakości wody oraz ładunków zanieczyszczeń w ściekach.
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4. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW
4.1. Rozliczanie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są
prowadzone przez usługodawcę z usługobiorcami na podstawie określonych w taryfie cen i
stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.
4.2. Rozliczenia za wodę i odbiór ścieków dokonywane są w okresach ustalonych w umowach z
usługobiorcami.
4.3. Obliczanie należności za korzystanie z usług dokonuje się w oparciu o ceny i stawki opłat
określone w taryfie oraz zakres i rozmiar świadczonych usług. Ponadto do należności wlicza się
opłatę abonamentową i opłatę za przekroczenie dopuszczalnych warunków wprowadzania
ścieków.
4.4. Usługodawca jest uprawniony do ustalania i stosowania opłat, w oparciu o kalkulację
kosztów, za dodatkowe usługi, nie będące „zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków’’
4.5. Usługobiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie
określonym w fakturze.
4.6. Zgłoszenie przez usługobiorcę zastrzeżenia do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
W przypadku stwierdzenia, w toku postępowania reklamacyjnego nadpłaty, zostanie ona
zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług, jej zwrot nastąpi w
terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie. W przypadku niedopłaty, różnica winna
być rozliczona przy następnej płatności rachunku za usługę.
4.7. Rozliczenia z osobami korzystającymi z lokali mogą odbywać się jedynie w przypadkach
gdy umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest również zawarta z właścicielem
lub zarządcą nieruchomości.
4.8. Rozliczenia z odbiorcą wody i dostawcą ścieków przeznaczonych do dalszej odsprzedaży
odbywają się na podstawie stawek i zasad określonych w umowie cywilno – prawnej.
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5. RODZAJ I STRUKTURA TARYF
Z punktu widzenia sposobu obciążania użytkownika systemu wodociągowo –
kanalizacyjnego przedsiębiorstwo, stosuje taryfy mieszane – dwuczłonowe. Jeden człon stanowi
cześć zmienną, ściśle związaną z ilością pobieranej wody, a drugi stałą, niezależną bezpośrednio
od wielkości poboru wody.
Cześć stała (abonamentowa) uzależniona jest od wysokości kosztów stałych niezbędnych
dla utrzymania w gotowości urządzeń wodno – kanalizacyjnych, od kosztów odczytu
wodomierza lub urządzenia pomiarowego i kosztów rozliczania należności.
Cześć zmienna taryfy jest wprost proporcjonalna do ilości pobranej wody i jest tak
skalkulowana ażeby były pokryte koszty zmienne oraz ta część kosztów stałych
przedsiębiorstwa, które nie uwzględnione zostały w opłacie abonamentowej.
Taryfy mieszane – dwuczłonowe są mocno uzasadnione samą strukturą kosztów wody
wodociągowej. Ten rodzaj taryf realizuje zasadę obciążania odbiorcy nie tylko za sam pobór
wody, ale również za gotowość jej dostawy i za koszty stałe, które muszą być ponoszone
niezależnie od tego czy klient pobiera wodę, czy też nie pobiera.
Istotny związek pomiędzy należnościami za ścieki i należnościami za wodę wynika z
tego, że ilość ścieków, za którą pobiera się opłatę jest ustalana głównie na podstawie pomiaru
zużycia wody.
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6. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH
Podział usługobiorców na grupy taryfowe dokonywany jest z uwzględnieniem:
6.1. przeznaczenia pobieranej wody przez daną część usługobiorców
a) gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno bytowe w tym osoby korzystające z
lokalu oraz użytkownicy pobierający wodę bezpowrotnie zużytą o ile nie jest to związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) pozostali odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno bytowe,
6.2. rodzaju odbiorcy wody i dostawcy ścieków:
a) gospodarstwa domowe;
b) pozostali dostawcy ścieków bytowych;
c) dostawcy ścieków przemysłowych i komunalnych,
6.3. Podział opłat abonamentowych dokonywany jest z uwzględnieniem:
a) wielkości kosztów stałych niezbędnych do utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych
lub kanalizacyjnych;
b) wielkości kosztów niezbędnych na wykonanie odczytu wodomierza lub urządzenia
pomiarowego;
c) wielkości kosztów potrzebnych na potrzeby rozliczeń i dostarczenia faktury (obsługa
handlowa).
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7. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW
Tabela nr 1 - Grupy Taryfowe
L.p. Rodzaj odbiorców

Grupa taryfowa

Symbol
grupy

ZAOPATRZENIE W WODĘ
1

2

Gospodarstwa domowe korzystające z
wody na cele socjalno bytowe
w tym osoby korzystające z lokalu oraz
użytkownicy
pobierający
wodę
bezpowrotnie zużytą o ile nie jest to
związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej,
Inne podmioty korzystające z wody na
cele socjalno bytowe

Właściciele/użytkownicy,
GM
zarządcy/ nieruchomości o
funkcji mieszkalnej w tym
rodzinne gospodarstwa rolne

Właściciele/użytkownicy,
zarządcy/ nieruchomości o
funkcji innej niż mieszkalna

IM

ODBIÓR ŚCIEKÓW
3

Gospodarstwa domowe

4

Pozostali dostawcy ścieków socjalno
bytowych

5

Dostawcy ścieków przemysłowych i
komunalnych (ścieków, których skład
może powodować zwiększenie nakładów
na ich transport i oczyszczanie) w tym
hotele, bary, restauracje, stołówki,
myjnie, mleczarnie, ubojnie, pralnie,
zakłady przetwórstwa spożywczego,
wędzarnie, stacje benzynowe, warsztaty
naprawcze

Właściciele/użytkownicy,
G
zarządcy/
nieruchomości
o
funkcji
mieszkalnej,
odprowadzający
ścieki
do
gminnej kanalizacji sanitarnej
Właściciele/użytkownicy,
P
zarządcy/
nieruchomości
o
funkcji innej niż mieszkalna,
odprowadzający
ścieki
do
gminnej kanalizacji sanitarnej
Właściciele/użytkownicy,
K
zarządcy/
nieruchomości
o
funkcji innej niż mieszkalna,
odprowadzający
ścieki
do
gminnej kanalizacji sanitarnej,
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8. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK
8.1. Tabela nr 2 - Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych
grup odbiorców.
Grupa taryfowa
Zakres świadczonych usług
GM, IM

1. dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi
2. eksploatacja i odtwarzanie przyłączy
wodociągowych
będących
własnością
przedsiębiorstwa,
3. eksploatacja i odtwarzanie urządzeń
wodociągowych
4. badania bieżące i kontrolne jakości wody,

G, P, K

1. odbiór i oczyszczanie ścieków,
2. eksploatacja i odtwarzanie przyłączy
kanalizacyjnych
będących
własnością
przedsiębiorstwa,
3. eksploatacja i odtwarzanie urządzeń
kanalizacyjnych,
4. eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni
ścieków.
5. badania kontrolne ścieków

8.2. Tabela nr 3 - Opłaty abonamentowe na terenie gminy Ryn i zakres usług
Grupa
OPŁATY ABONAMENTOWE
1.1.

Zaopatrzenie w
wodę

1.2

Zaopatrzenie w
wodę

1.3

Zaopatrzenie w
wodę

Dotyczy wszystkich odbiorców wody nieruchomości
wyposażonej w wodomierz główny.
Zakres usług:
1. utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych,
2. odczyt wodomierza
3. obsługa handlowa odbiorcy
Dotyczy odbiorców wody w budynkach wielolokalowych –
osób korzystających z lokalu w przypadku równoczesnego
zawarcia umowy na wodomierz główny z zarządcą lub
właścicielem budynku.
Zakres usług:
1. odczyt wodomierza,
2. obsługa handlowa odbiorcy.
Dotyczy odbiorców korzystających z wody bezpowrotnie
zużytej np. do podlewania ogrodów, którzy jednocześnie mają
zawartą umowę na wodomierz główny.
Zakres usług
1. Odczyt wodomierza.
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2.1

2.2

3.1

3.2

Dotyczy wszystkich dostawców ścieków nieruchomości z
zawartą umową na dostawę wody na wodomierz główny.
Zakres usług:
1. Utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.
Odprowadzanie
Dotyczy wszystkich dostawców ścieków nieruchomości
ścieków
wyposażonej w urządzenie pomiarowe, u których nie wystepuje
dostawa wody.
Zakres usług:
1. Utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.
2. Odczyt urządzenia pomiarowego,
3. Obsługa handlowa odbiorcy
Zaopatrzenie
w Dotyczy wszystkich odbiorców wody rozliczanych na
wodę
podstawie przeciętnych norm zużycia wody.
Zakres usług:
1. Utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych.
2. Obsługa handlowa odbiorcy
Odprowadzanie
Dotyczy wszystkich dostawców ścieków rozliczanych na
ścieków
podstawie przeciętnych norm odprowadzania ścieków
Zakres usług:
1. Utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.
2. Obsługa handlowa odbiorcy
Odprowadzanie
ścieków

Stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych stosowana jest w przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów.
Przekroczenie musi być stwierdzone w wyniku przeprowadzenia badania jakości ścieków przez
akredytowane laboratorium. Opłatę nalicza się za okres od stwierdzenia przekroczenia
dopuszczalnych stężeń do czasu wykazania przez Usługobiorcę, że jakość odprowadzanych
ścieków jest zgodna z jakością wymaganą w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Do ceny dolicza się podatek VAT od towarów i usług w wysokości
określonej odrębnymi przepisami, .
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8.3. Standardy jakościowe obsługi usługobiorców.
8.3.1. Usługodawca jest zobowiązany do:
- dostarczania wody o własnościach odpowiadających parametrom jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.
- prowadzenia monitoringu jakości wody i udostępnianie informacji o wynikach badań
kontrolnych wody,
- prowadzenia badań kontrolnych wielkości ładunków zanieczyszczeń w ściekach i
przeciwdziałania wprowadzaniu nadmiernych zanieczyszczeń do urządzeń kanalizacyjnych,
- udzielanie odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w
wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
8.3.2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę lub odbierania ścieków, może nastąpić bez uprzedniego
zawiadomienia usługobiorców w przypadku, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla
życia, zdrowia lub środowiska, uniemożliwiające świadczenie usług z powodu awarii, oraz w
przypadku nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków. W innych sytuacjach o
wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, usługodawca jest zobowiązany
poinformować w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
8.3.3. Usługodawca jest zobowiązany do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych
zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z
wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż
12 miesięcy.
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9. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA
9.1. Ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza
głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, na podstawie
rozporządzenia w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
9.2. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
9.3. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się na
podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej (w/g wskazań wodomierza głównego) lub
określonej w umowie.
9.4. W rozliczeniach odprowadzanych ścieków, ilość wody zużytej bezpowrotnie uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy jej wielkość ustalona jest na podstawie dodatkowego,
zalegalizowanego wodomierza, zainstalowanego według warunków technicznych określonych
przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, po podpisaniu odrębnej umowy.
9.5. W przypadku awarii wodomierza w okresie pomiędzy odczytami, ilość pobranej wody ustala
się na podstawie średniego zużycia w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia w analogicznym okresie
roku ubiegłego.
9.6. Wartość zanieczyszczeń w ściekach ustala się na podstawie badań wykonanych przez
akredytowane laboratorium. Ustala się dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach
odprowadzanych do sytemu kanalizacji miejskiej, po przekroczeniu których mają zastosowanie
opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych: BZT5 – 700 mgO2/l; ChZT – 1000 mgO2/l; pH zakres 6,5 – 9,0; temperatura
poniżej 300C; zawiesina ogólna – 400 mg/l; fosfor ogólny – 20 mgP/l; azot ogólny – 120 mgN/l;
siarczany – 200 mg/l; Ogólny Węgiel Organiczny (OWO) – 800 mg C/l; Cynk – 5,0 mgZn/l;
Chrom – 0,2 mgCr/l; Kadm – 0,4 mgKd/l; Miedź – 1,0 mg Cu/l; Molibden – 1,0 mgMo/l; Nikiel
– 1,0 mgNi/l; Ołów – 1,0 mgPb/l; Rtęć – 0,1 mgHg/l.
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10. RODZAJE, WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT

10.1. Tabela nr 4. Ceny za dostarczenie 1 m3 wody.
Symbol grupy taryfowej

GM
IM

Obowiązuje od 1 do 12
miesiąca obowiązywania
taryfy
2,99
3,86

Cena netto w zł
Obowiązuje od 13 do 24
miesiąca obowiązywania
taryfy
3,08
3,94

Obowiązuje od 25 do 36
miesiąca obowiązywania
taryfy
3,30
4,16

10.2. Tabela nr 5. Ceny za odbiór i oczyszczenie 1 m3 ścieków
Symbol grupy taryfowej

G
P
K

Obowiązuje od 1 do 12
miesiąca obowiązywania
taryfy
6,25
6,81
6,91

Cena netto w zł
Obowiązuje od 13 do 24
miesiąca obowiązywania
taryfy
6,46
7,02
7,13

Obowiązuje od 25 do 36
miesiąca obowiązywania
taryfy
6,68
7,24
7,33
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10.3. Tabela nr 6. Stawki opłaty abonamentowej.
Rodzaj opłaty
Grupa
1.1.
Dotyczy wszystkich odbiorców wody nieruchomości wyposażonej w
wodomierz główny.
Zakres usług:
1. utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych,
2. odczyt wodomierza
3. obsługa handlowa odbiorcy
1.2
Dotyczy odbiorców wody w budynkach wielolokalowych – osób
korzystających z lokalu w przypadku równoczesnego zawarcia umowy
na wodomierz główny z zarządcą lub właścicielem budynku.
Zakres usług:
1. odczyt wodomierza,
2. obsługa handlowa odbiorcy.
1.3
Dotyczy odbiorców korzystających z wody bezpowrotnie zużytej np.
do podlewania ogrodów, którzy jednocześnie mają zawartą umowę na
wodomierz główny.
Zakres usług
1. Odczyt wodomierza.
2.1
Dotyczy wszystkich dostawców ścieków nieruchomości z zawartą
umową na dostawę wody na wodomierz główny.
Zakres usług:
1. Utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.
2.2
Dotyczy wszystkich dostawców ścieków nieruchomości wyposażonej
w urządzenie pomiarowe, u których nie występuje dostawa wody.
Zakres usług:
1. Utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.
2. Odczyt urządzenia pomiarowego,
3. Obsługa handlowa odbiorcy
3.1
Dotyczy wszystkich odbiorców wody rozliczanych na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody.
Zakres usług:
1. Utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych.
2. Obsługa handlowa odbiorcy
3.2
Dotyczy wszystkich dostawców ścieków rozliczanych na podstawie
przeciętnych norm odprowadzania ścieków
Zakres usług:
1. Utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.
2. Obsługa handlowa odbiorcy

Cena netto w zł

7,63

3,72

1,12

5,42

9,14

6,51

8,02
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10.4. Tabela nr 7. Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3.
Przedmiot opłaty dodatkowej

Wysokość
opłaty
dodatkowej w zł netto

Przekroczenie temperatury o mniej niż 10 0C, PH o mniej niż 0,5 pH, 6,00 za każdy m3 ścieków
stężenia metali ciężkich o mniej niż 100%. Opłata dodatkowa jest odprowadzonych
do
naliczana każdorazowo w przypadku stwierdzenia przekroczenia.
kanalizacji
Przekroczenie temperatury o więcej niż 10 0C, PH o więcej niż 0,5
pH, stężenia metali ciężkich o więcej niż 100%. Opłata dodatkowa
jest naliczana każdorazowo w przypadku stwierdzenia przekroczenia.
Przekroczenie stężenia lub ładunku: - ChZT , BZT5, azot amonowy,
fosfor ogólny, zawiesina ogólna, zawiesina łatwo opadająca i inne .
Do naliczenia opłaty dodatkowej brany jest pod uwagę wskaźnik o
najwyższym wartościowym przekroczeniu dopuszczalnej normy.

12,00 za każdy m3
ścieków odprowadzonych
do kanalizacji
Opłatę za każdy m3
ścieków odprowadzonych
do kanalizacji podwyższa
się proporcjonalnie o %
przekroczenia
dopuszczalnej
wartości
wskaźnika

Uwaga ww. ceny nie zawierają podatku VAT i nie uwzględniają dopłat do cen wody i ścieków
ustalonych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej.
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11.ZASADY WYSTAWIANIA I KORYGOWANIA FAKTUR ZA DOSTARCZANĄ
WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW
11.1. Zasady wystawiania faktur.
11.1.1. Usługodawca wystawia fakturę dla usługobiorcy na podstawie odczytu wskazań
wodomierza (urządzenia pomiarowego), lub na podstawie normy zużycia wody (w przypadku
braku wodomierza), albo w oparciu o średnie zużycie, w sytuacji, określonej w punkcie 9.5 .
11.1.2. Na fakturze między innymi uwidocznione są: bieżące wskazanie wodomierza (urządzenia
pomiarowego), wskazanie z poprzedniego odczytu, zużycie wody i odprowadzonych ścieków,
określone taryfy i wyszczególnione ceny.
11.1.3. Dla poszczególnego usługobiorcy przypisane są dwie taryfy: dla zaopatrzenia w wodę,
odbiór ścieków, a także stawki opłaty abonamentowej dla zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.
Opłata, jaką ponosi usługobiorca za 1 m3 wody i odbiór ścieków uzależniona jest od tych
czterech składników.
11.1.4. Przykład: Usługobiorca np. Urząd Gminy, posiadający jedno przyłącze wodociągowe
(tzn. jeden wodomierz główny), który w przeciągu miesiąca zużyłby 50 m3 wody i tyle
odprowadziłby ścieków, zostałby obciążony na fakturze wg taryf IM – Sprzedaż wody oraz P –
Odprowadzenie ścieków a także naliczona zostałaby opłata abonamentowa za dostawę wody
grupa 1.1 i za odprowadzenie ścieków grupa 2.1.:
za dostarczoną wodę w taryfie IM, czyli 50 x 3,86 zł = 193,00 zł
za odprowadzone ścieki w taryfie P, czyli 50 x 6,81 zł = 340,50 zł
razem = 530,50 zł
opłata abonamentowa
zaopatrzenie w wodę = 7,63 zł
za odprowadzenie ścieków = 5,42 zł
kwota do zapłaty = 543,55 + 43,48 (8% VAT wg stanu na dzień 9.02.2018)r. = 587,03 zł
11.2. Zasady korygowania faktur:
11.2.1. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze, odczycie wskazań wodomierza
(urządzenia pomiarowego) lub w wystawieniu faktury, usługodawca dokonuje korekty
wystawionych faktur.
11.2.2. Korekta faktury w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości obejmuje cały okres
rozliczeniowy.
11.2.3. Podstawą rozliczenia przy korekcie faktur jest wielkość błędu, o którym mowa w
pkt.11.2.1.
11.2.4. W przypadku błędu pomiaru, podstawę do obliczenia wielkości korekty stanowi średnia
wielkość zużycia wody (odbioru ścieków) w okresie trzech miesięcy poprzedzającym termin
stwierdzenia nieprawidłowości pomiaru.
11.2.5. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności
ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile usługobiorca nie żąda jej zwrotu.
11.2.6. Niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń winna być uregulowana w najbliższym
terminie płatności, wynikającym z cyklicznego rozliczenia.
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12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 Taryfa podlega zatwierdzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku.
12.2 Do cen i opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług – VAT
w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
12.3 Nielegalne korzystanie z usług wodociągowych i kanalizacyjnych jest karalne na warunkach
określonych w ustawie, o której mowa w rozdziale 1 pkt. 1.2a.
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