Załącznik Nr 1
do Wniosku o zatwierdzenie
Taryfy Nr 8/IV/2013

TARYFA NR 8/IV/2013
Taryfa opracowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Zamościu stanowi zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zamość oraz warunki ich stosowania.
Podlega ona publicznemu ogłoszeniu.
Podstawę prawną opracowania Taryfy stanowią:
− ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858
z późn. zm.), zwana dalej ustawą,
− rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwane dalej rozporządzeniem.
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej Taryfie dotyczą wszystkich odbiorców usług
wodociągowych i kanalizacyjnych z terenu Miasta Zamość.
I.

RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Zamościu, zgodnie z § 8.1. Umowy Spółki jest (PKD 2007):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z
zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z,
zbieranie odpadów niebezpiecznych - 38.12.Z,
obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.21.Z,
przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - 38.22.Z,
odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z,
działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami - 39.00.Z,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z,
przygotowanie terenu pod budowę - 43.12.Z,
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.21.Z,
roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych elektroenergetycznych
42.22.Z,
roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z,
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− pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.99.Z,
− wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z,
− wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych - 43.22.Z,
− wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z,
− konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z,
− sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - 47.30.Z,
− sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach - 47.79.Z,
− sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.91.Z,
− pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami - 47.99.Z,
− wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
− pogrzeby i działalność pokrewna - 96.03.Z,
− pozostałe sprzątanie - 81.29.Z,
− działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 81.30.Z.
II.

RODZAJ I STRUKTURA TARYFY

Przedsiębiorstwo ustaliło Taryfę:
− niejednolitą – zawierającą różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców za dostarczoną wodę i za odprowadzane ścieki,
− wieloczłonową – zawierającą ceny i stawki opłat abonamentowych.
III.

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono na podstawie planowanych kosztów
świadczenia usług.
Po analizie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonano podziału
odbiorców usług na niżej wymienione grupy taryfowe:
− gospodarstwa domowe,
− pozostali odbiorcy.
Charakterystyka taryfowych grup odbiorców dla zaopatrzenia w wodę:
1) Gospodarstwa domowe:
– gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
– właściciele i zarządcy budynków,
– wspólnoty mieszkaniowe,
– Miasto Zamość za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych.
2) Pozostali odbiorcy:
− odbiorcy wody nie wymienieni w punkcie 1,
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− Miasto Zamość za wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, zraszania ulic
i terenów zielonych, oraz na cele przeciwpożarowe.
Charakterystyka taryfowych grup odbiorców dla odprowadzania ścieków:
1) Gospodarstwa domowe:
– gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno
i wielorodzinnych,
– właściciele i zarządcy budynków,
– wspólnoty mieszkaniowe,
2) Pozostali odbiorcy:
− odbiorcy usług nie wymienieni w punkcie 1.
IV.

RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny i stawki opłat:
1)

Ceny netto wyrażone w zł za 1 m3 (1000 litrów) wynoszą:
a. za dostarczoną wodę:
− 2,13 zł dla gospodarstw domowych,
− 2,46 zł dla pozostałych odbiorców,
b. za odprowadzone i oczyszczone ścieki:
− 3,73 zł dla gospodarstw domowych,
− 4,24 zł dla pozostałych odbiorców.

2)

Stawki netto opłat abonamentowych wyrażonych w zł na odbiorcę usług za
okres rozliczeniowy:
− 4,40 zł za odczyt wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego
lub wodomierza odbiorcy zainstalowanego na innych źródłach
dostawy wody niż sieć miejska,
− 3,04 zł za odczyt wodomierza dodatkowego określającego ilość
wody bezpowrotnie zużytej,
− 3,35 zł za odczyt wodomierza lokalowego w budynku
wielolokalowym,
− 5,70 zł za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody
i / lub za ilość odprowadzonych ścieków, dotyczy również
hydrantów przeciwpożarowych.

3) Stawki netto opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, wynikających z kosztów
przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę
usług, dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług, wynoszą:
− 77,78 zł
za dokonanie prób technicznych przyłącza
wodociągowego,
− 79,40 zł za dokonanie prób technicznych przyłącza
kanalizacyjnego.
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Do w/w cen i stawek opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie
z obowiązującymi przepisami (w dniu wejścia w życie Taryfy dla pkt 1), 2), stawka VAT
wynosi 8%; dla pkt 3) stawka VAT wynosi 23%).
V.

VI.

WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA
NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE
1)

Rozliczanie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
jest prowadzone na podstawie określonych w Taryfie cen i stawek opłat oraz ilości
dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

2)

Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego
oraz wodomierza dodatkowego.

3)

W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczanej
do nieruchomości określa się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70).

4)

W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach
wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych
tam wodomierzy z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy wskazaniami
wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy lokalowych.

5)

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania wodomierza głównego mają
zastosowanie uregulowania zawarte w „Regulaminie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/467/06 Rady Miejskiej w Zamościu
z dnia 30 stycznia 2006 r.

6)

Ilość wody zużytej na potrzeby jednostek straży pożarnej
przeciwpożarowych ustala się na podstawie raportów tych jednostek.

7)

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowych. W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych
ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.

8)

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ich ilość koryguje się w oparciu
o ilość bezpowrotnie zużytej wody, wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej
zużycia ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego.

do

celów

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorców obejmują prowadzenie
rozliczeń za ilość zużytej wody i/lub odprowadzanych ścieków ustalonej, w zależności od
wyposażenia w urządzenia pomiarowe, na podstawie:
− odczytów wskazań wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego lub
wodomierza odbiorcy zainstalowanego na innych źródłach dostawy wody niż
sieć miejska,
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− odczytów wskazań wodomierza dodatkowego określającego ilość wody
bezpowrotnie zużytej,
− odczytów wskazań wodomierzy lokalowych służących do rozliczeń osób
korzystających z lokali w budynku wielolokalowym,
− norm wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody,
Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
ustala się dla odbiorców usług jako sumę iloczynów:
− cen za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki oraz odpowiadających
im ilości m3 wody i/lub ścieków,
− stawek opłat abonamentowych za odczyt wodomierzy głównych, dodatkowych,
lokalowych i/lub urządzeń pomiarowych,
− stawki opłaty abonamentowej za rozliczenie należności i ilości rozliczeń,
z zachowaniem poniższych zasad:
1)

Opłata za rozliczenie należności naliczana jest: za każdy wodomierz główny lub
urządzenie pomiarowe, na każdego odbiorcę rozliczanego wg przeciętnych norm
zużycia wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, na każdego
odbiorcę lokalu w budynku wielolokalowym,

2)

W zależności od postanowień umowy okres rozliczeniowy wynosi miesiąc lub trzy
miesiące.

3)

Odbiorcom zużywającym wodę z sieci miejskiej i odprowadzającym ścieki do
kanalizacji sanitarnej będzie naliczana opłata abonamentowa za odczyt wodomierza
głównego i wodomierzy dodatkowych oraz za rozliczenie należności.

4)

Od odbiorców rozliczanych wg norm zużycia nie będzie pobierana opłata za odczyt
wodomierza.

5)

Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy
odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

6)

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki na
warunkach i terminach określonych w umowie.

7)

Opłatą za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, zużytą do
zasilania publicznych fontann, zraszania ulic i terenów zielonych, oraz na cele
przeciwpożarowe, PGK Spółka z o.o. w Zamościu obciąża Miasto Zamość na
podstawie cen i stawek opłat określonych w Taryfie.

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych. Dostarczana woda spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), a jakość oczyszczonych ścieków odpowiada
ustaleniom zawartym w pozwoleniu wodno – prawnym.
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VII.

WPROWADZENIE TARYFY W ŻYCIE

1) Taryfa została ustalona na okres 1 roku, tj. obowiązuje od 1 kwietnia 2013 roku do
31 marca 2014 roku.
2) Taryfa podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty
w terminie:
− do 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Miasta,
− co najmniej 7 dni przed dniem wejścia jej w życie, w przypadku braku
uchwały Rady Miasta.

