TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązujące na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka
miary

netto

z VAT *

1) cena za 1m³ dostarczonej wody

5,65

6,10

zł / m

2) stawka opłaty abonamentowej
na punkt rozliczeniowy

11,19

12,09

zł / m-c

1) cena za 1m³ dostarczonej wody

5,65

6,10

zł / m

2) stawka opłaty abonamentowej
na punkt rozliczeniowy

57,84

62,47

zł / m-c

5,65

6,10

zł / m

142,46

153,86

zł / m-c

7,63

8,24

zł / m

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług
o małym zapotrzebowaniu na wodę tj. zapotrzebowaniu mniejszym lub
Grupa 1 równym 2,5 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza fi 20 i mniejszym
Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług
o średnim zapotrzebowaniu na wodę tj. zapotrzebowaniu powyżej 2,5
Grupa 2 m3/h a nie większym niż 10m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza
od fi 25 do fi 40

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług
3
o dużym zapotrzebowaniu na wodę tj. zapotrzebowaniu powyżej 10 m /h, 1) cena za 1m³ dostarczonej wody
Grupa 3 co odpowiada wielkości wodomierza fi 50 i większym
2) stawka opłaty abonamentowej
na punkt rozliczeniowy

3

3

3

Zbiorowe odprowadzanie ścieków

Grupa 1 Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług

cena za 1m³ odprowadzonych ścieków

3

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa składająca się :
- z ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody, oraz
- stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody - płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego
całkowitego braku. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody wyrażona jest w złotych na miesiąc. Opłata abonamentowa dotyczy każdej nieruchomości
wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług.
Przez „punkt rozliczeniowy” w opłacie abonamentowej należy rozumieć każdy ustalony w umowie oddzielny punkt dostawy usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
rozliczany za pomocą wodomierza głównego.
Zróżnicowanie u odbiorców kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków wynika jedynie z ich ilości, gdyż taryfa obejmuje cenę za każdy odprowadzony m³ ścieków.

*) Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług - VAT, na zasadach i w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Obecnie stawka tego podatku
wynosi 8%.

Rodzaje prowadzonej działalności.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce-Leszczynach
prowadzi

działalność

w

zakresie

zbiorowego

zaopatrzenia

w

wodę

i

zbiorowego

odprowadzania ścieków na podstawie zezwoleń wydanych:
-

Decyzją Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny nr GK 7033/19/2002
z dnia 04.11.2002 r.

-

Decyzją Burmistrza Miasta Orzesze KM-7030/A/2/2003 z dnia 10.01.2003 r. ze
zmianą (Decyzja WK.7021.7.11.2012 z dnia 28.06.2012 r.).

Zgodnie z tymi zezwoleniami, przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie,
uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą
urządzeń

wodociągowych

i

urządzeń

kanalizacyjnych,

będących

w

posiadaniu

Przedsiębiorstwa.
Na podstawie Porozumienia z dnia 27.01.2003 r. Miasto Orzesze upoważniło
Burmistrza i Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach do wykonywania obowiązków organów
Miasta Orzesze wynikających z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków wobec Przedsiębiorstwa.
Rodzaj i struktura taryfy.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje
taryfa niejednolita wieloczłonowa składająca się z:
-

jednolitych cen wyrażonych w złotych za m³ dostarczonej wody, oraz

-

różnych stawek opłaty abonamentowej, zależnych od zapotrzebowania na wodę,
płaconych za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody
lub też jego całkowitego braku. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody
wyrażona jest w złotych na miesiąc i składa się z sumy opłat za utrzymanie
w gotowości urządzeń wodociągowych oraz za odczyt i rozliczenie należności.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług ma zastosowanie
taryfa jednolita, jednoczłonowa. Obowiązująca cena za odprowadzane ścieki zależna jest od
ich ilości i wyrażona jest w złotych za m³.
Taryfowe grupy odbiorców usług.

Uwzględniając kryteria wskazane w §11 rozporządzenia w sprawie określania taryf
dokonano alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców.

Na podstawie analizy sposobu korzystania z urządzeń wodociągowych oraz kosztów
zaopatrzenia w wodę wyłoniono 3 następujące grupy odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę (obejmujące zarówno gospodarstwa domowe, jak i przemysłowych oraz
pozaprzemysłowych odbiorców usług):
Grupa 1 – odbiorcy o małym zapotrzebowaniu na wodę, tj. zapotrzebowaniu mniejszym lub
równym 2,5 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza Ø 20 i mniejszym;
Grupa 2 – odbiorcy o średnim zapotrzebowaniu na wodę, tj. zapotrzebowaniu powyżej
2,5 m3/h i nie większym niż 10 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza
od Ø 25 do Ø 40;
Grupa 3 – odbiorcy o dużym zapotrzebowaniu na wodę, tj. zapotrzebowaniu powyżej 10 m3/h,
co odpowiada wielkości wodomierza Ø 50 i większym.
Uwzględniając natomiast sposób korzystania z urządzeń kanalizacyjnych oraz koszty
odprowadzania ścieków nie dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną podstawową taryfową grupę
odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe,
odbiorców przemysłowych jak i wszystkich pozostałych.
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat przedstawiono w tabeli taryfowej.
Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 139 );
-

Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf,

wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. 2006, Nr 127, poz. 886 );
- Regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Z uwagi na opomiarowanie poboru wody u wszystkich usługobiorców, ilość wody
dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych.
Opłata abonamentowa dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz
główny, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług.
Stawka opłaty abonamentowej płacona jest za każdy miesiąc, bez względu na rozmiary
dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku.
Przez „punkt rozliczeniowy” w opłacie abonamentowej należy rozumieć każdy ustalony
w umowie oddzielny punkt dostawy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, rozliczany
za pomocą wodomierza głównego.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazania urządzenia pomiarowego,
a w przypadku jego braku jako równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie.
Ilość bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach odprowadzanych ścieków uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy usług, w miejscu uzgodnionym
z PWiK.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki na
warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną
fakturą.
Warunki stosowania cen i stawek opłat.
- Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa – w zakresie objętym ustawą i niniejszym
wnioskiem – jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji PWiK. Dokonywane jest
ono dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady techniczne
i technologiczne. Stąd brak powodów do zróżnicowania cen za każdy dostarczony m³ wody
dla poszczególnych grup odbiorców. Dlatego też w rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na
cele określone w art. 22 Ustawy obowiązują ceny i opłaty wyrażone w złotych
za m³ w wysokości ustalonej w taryfie, według zasad obowiązujących wszystkich odbiorców
usług.
- 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 zezwoleniach na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i

zbiorowego

odprowadzania

ścieków

oraz

w

Regulaminach

dostarczania

wody

i odprowadzania ścieków. Ponadto w zakresie jakości świadczonych usług PWiK realizuje
zadania określone w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług oraz w wieloletnim planie
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Jakość wody produkowanej i dostarczanej przez Spółkę jest zgodna z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, a w Biurze Obsługi Klienta udostępnia informacje
dot. realizacji usług, w tym informacje taryfowe.

