Załącznik Nr 1
do Wniosku o zatwierdzenie Taryf
z dnia 17.01.2014 roku

TARYFA NR 9/IV/2014
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE MIASTA ZAMOŚĆ
NA OKRES OD DNIA 1 KWIETNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

Taryfa opracowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Zamościu, zwane dalej Spółką, stanowi zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich
stosowania.
Podstawę prawną opracowania Taryfy stanowią:
1)

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,

2)

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.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych
i kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę na terenie miasta Zamość.
I.

RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PGK Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego przez Zarząd
Miasta Zamościa decyzją z dnia 30 lipca 2002 roku oraz Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zamość zatwierdzonego Uchwałą
Nr XXX/331/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 27 maja 2013 roku.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Spółki stanowi:
1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie
i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą
urządzeń wodociągowych,
2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie
ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy,
za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

2

II.
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RODZAJ I STRUKTURA TARYFY

Spółka uwzględniając przepisy § 14 rozporządzenia taryfowego przygotowała Taryfy
niejednolite, wieloczłonowe, które zawierają:
− zróżnicowane ceny za 1m³ dostarczonej wody i zróżnicowane stawki opłat
abonamentowych w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy,
− zróżnicowane ceny za 1m³ odprowadzonych ścieków i zróżnicowane stawki opłat
abonamentowych w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy,
− stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
będących w posiadaniu Spółki, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób
technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.
III.

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono na podstawie planowanych kosztów
świadczenia usług.
Charakterystyka taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę:
1) Gospodarstwa domowe:
– gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielorodzinnych,
– Miasto Zamość za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych.
2) Pozostali odbiorcy:
− odbiorcy wody nie wymienieni w punkcie 1,
− Miasto Zamość za wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, zraszania ulic
i terenów zielonych, oraz na cele przeciwpożarowe.
Charakterystyka taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków:
1) Gospodarstwa domowe:
– gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielorodzinnych,
2) Pozostali odbiorcy:
− odbiorcy usług nie wymienieni w punkcie 1.
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IV.

RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

W roku obowiązywania Taryfy tj. od dnia 01.04.2014 roku do dnia 31.03.2015 roku
będą stosowane poniższe ceny i stawki opłat.
Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto w zł

Cena brutto w zł

− gospodarstw domowych

2,22

2,40

− pozostałych odbiorców

2,47

2,67

− celów przeciwpożarowych

2,47

2,67

3,85

4,16

4,25

4,59

10,34

11,17

13,45

14,53

5,83

6,30

Cena za 1m3 (1000 litrów) dostarczonej
wody dla:
1

Cena za 1m3 odebranych ścieków dla:
2

−

gospodarstw domowych

− pozostałych odbiorców
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona w
złotych na odbiorcę usług za okres
rozliczeniowy, w rozliczeniach w oparciu o:
3

− wskazania wodomierza lub
urządzenia pomiarowego,
−

wskazania wodomierza głównego
i wodomierza dodatkowego

− przepisy dotyczące przeciętnych
norm zużycia wody,

4

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń
wodociągowych wyrażona
w złotych

77,78

84,00

5

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń
kanalizacyjnych wyrażona
w złotych

79,40

85,75

Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie
z obowiązującymi przepisami (w dniu wejścia w życie Taryfy stawka VAT wynosi 8%).
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V.
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WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA
NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE

Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz odbiorców obejmują prowadzenie rozliczeń
za ilość zużytej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustalonej, w zależności od wyposażenia
nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe, na podstawie:
− odczytów wskazań wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego lub
wodomierza odbiorcy zainstalowanego na innych źródłach dostawy wody niż
sieć miejska,
− odczytów wskazań wodomierza dodatkowego określającego ilość wody
bezpowrotnie zużytej,
− norm wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8,
poz.70).
1)

Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

2)

W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczanej
do nieruchomości określa się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody.

3)

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub
okresowego braku możliwości dokonania odczytu ilość pobranej wody ustala się na
podstawie:
− średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem
niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego
zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego, lub
− iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
niesprawności wodomierza.

4)

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

5)

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody ze
wszystkich źródeł jej poboru lub na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.

6)

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

VI.

do

celów

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1)

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

2)

Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków odbiorców usług ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz
odpowiadających im ilości świadczonych usług.
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3)

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
będą pobierane za okresy rozliczeniowe wynoszące odpowiednio: miesiąc lub trzy
miesiące.

4)

Stawka opłaty abonamentowej kalkulowana dla odbiorców usług rozliczanych na
podstawie wodomierzy lub urządzeń pomiarowych, zawiera koszty odczytu
wodomierzy lub urządzeń pomiarowych i kosztów rozliczenia należności.

5)

Stawka opłaty abonamentowej kalkulowana dla odbiorców usług rozliczanych na
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody zawiera koszty
rozliczenia należności.

6)

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

7)

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki na
warunkach i terminach określonych w umowie, zgodnie z wystawioną fakturą.

8)

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 stosuje się przy zachowaniu standardów
obsługi odbiorców usług, które zostały określone w regulaminie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zamość,
W celu zagwarantowania właściwej jakości usług Spółka posiada system monitoringu
procesów produkcyjnych pozwalający na niezwłoczne reagowanie i likwidację zakłóceń
w toku produkcji, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.
VII.

WPROWADZENIE TARYFY W ŻYCIE

1) Taryfowe ceny i stawki opłat obowiązują przez okres 1 roku, tj. od 1 kwietnia 2014
roku do 31 marca 2015 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.

