TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
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Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na
terenie Gminy Miejskiej Szczytno na okres 3 lat:
Podstawa prawna opracowania i zastosowania taryf:
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz.139, ze zm.), zwana dalej
Ustawą,
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27
lutego 2018r. r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków ( Dz. U. poz. 472 ), zwane dalej Rozporządzenie,
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Sp. z o.o., (zwane dalej PWiK
„AQUA” Sp. z o.o.).

1. Rodzaj prowadzonej działalności
PWiK „AQUA” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją
Burmistrza Miasta Szczytno Nr 1/2003 z dnia 01.07.2003r.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności PWiK „AQUA” Sp. z o.o 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
kanalizacji sanitarnej.
2. Rodzaj i struktura taryfy.
W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązuje:
- rodzaj taryfy: taryfa jednolita -zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich grup
odbiorców usług, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków,
- struktura taryfy: taryfa jednoczłonowa – zawierająca cenę w rozliczeniach
za dostarczoną wodę:
1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody,
za odebrane ścieki :
1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków,
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3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu
rozliczeń za świadczone usługi.
Uwzględniając koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposób
korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, określono jedną grupę
odbiorców w poszczególnych usługach:

L.
p.

Taryfowa grupa
odbiorców usług

0

1

1.
1.

Zaopatrzenie w wodę

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
2

( ZW ):

Odbiorcy wody

2.

2.

Właściciele i zarządcy budynków oraz posiadający inny tytuł prawny do
nieruchomości Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele
socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo –wychowawcze i oświatowe,
hotele, sklepy, zakłady usługowe i inne, Odbiorcy zakupujący wodę
przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład
albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i
farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania, np. mleczarnie,
masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa
owocowo-warzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów,
produkcja leków, zakłady chemiczne, myjnie samochodowe,
budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy, usługi
transportowe i inne- rozliczani za ilość dostarczonej wody
ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego, o wskazania
wodomierzy zainstalowanych w lokalach, rozliczani w oparciu o ryczałt
ustalony na podstawie norm.
Woda zużyta na cele ppoż. , do zasilania publicznych fontann, do
zraszania publicznych ulic i terenów zielonych rozliczana wg. zasad
wynikających z umowy zawartej w tym celu z gminą.

Odprowadzanie ścieków ( OŚ ):

Dostawcy ścieków

Właściciele, zarządcy budynków, Odbiorcy rozliczani za ilość
odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość
zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza
głównego, na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w
lokalach.
Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków
określoną na podstawie wodomierza głównego i
dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną
na podstawie ilości zużytej wody ustalonej w
oparciu o ryczałt ustalony na podstawie norm.
Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków
określoną w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych

Użyte w tabeli określenia oznaczają:
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1/ wodomierz główny- przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się
na każdym przyłączu wodociągowym,
2/ wodomierz zainstalowany w lokalu – przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym
lokalu nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi
w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
3/ urządzenie pomiarowe- przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków,
znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
4/ wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, obok
wodomierza głównego, mierzący ilość wody zużytej na podlewanie ogródków, terenów
zieleni itp., spływającej bezpośrednio do gleby ( gruntu ) lub bezpowrotnie zużytej.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
4.1 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
L.
p.

Taryfowa
grupa
odbiorców

0

1

1

ZW

Wyszczególnienie

Cena/ stawka
opłaty
netto
Z 8%
VAT

2

cena za dostarczoną wodę
w okresie 3 lat
obowiązywania taryfy:
17.05.2018 – 16.05.2019
17.05.2019 - 16.05.2020
17.05.2020 - 16.05.2021

Jednostka
miary

3

4

5

2,80
2,80
2,80

3,02
3,02
3,02

zł/m³
zł/m³
zł/m³

4.2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzania ścieków
L.
p.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka
opłaty
netto
Z 8%
VAT

Jednostka
miary

0

1

2

3

4

5

1

OŚ

cena za odprowadzone ścieki
w okresie 3 lat
obowiązywania taryfy:
17.05.2018 - 16.05.2019
17.05.2019 - 16.05.2020
17.05.2020 - 16.05.2021

3,89
3,89
3,89

4,20
4,20
4,20

zł/m³
zł/m³
zł/m³
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5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i
urządzenia pomiarowe
Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia z uwzględnieniem cen i
stawek opłat wynikających z niniejszej Taryfy.
Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w
przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy.
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na
podstawie ich wskazania lub na podstawie umowy. W przypadku braku urządzeń
pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą
ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzonych
ścieków ilość wody bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach,
gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy usług w uzgodnieniu z PWiK AQUA Sp. z o.o.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed
stwierdzeniem nieprawidłowego działania 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 nieprawidłowego
działania wodomierza.
PWiK „AQUA” Sp. z o.o. na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie
prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie
prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług
zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w
terminach określonych w fakturze, nie krótszym niż 14 dni od daty jej wysłania lub
dostarczenia w winny sposób.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
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6.1.1. Zaopatrzenie w wodę
Symbol taryfowej
grupy odbiorców
usług

Zakres świadczonych usług

0

ZW

1

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie)
odbiorców w budynkach dla celów spożycia i socjalno-bytowych,
zakładów przemysłowych i usługowych, gminy dla realizacji jej zadań
własnych określonych w art.22 Ustawy

6.1.2. Odprowadzanie ścieków
Symbol taryfowej
grupy odbiorców
usług

Zakres świadczonych usług

0

OŚ

1

Zbiorowe odprowadzanie ścieków ( oczyszczanie, odprowadzanie)
od odbiorców w budynkach mieszkalnych i socjalno-bytowych,
gospodarstw wyposażonych urządzenie pomiarowe, z zakładów
przemysłowych, z zakładów przemysłowych wyposażonych w
urządzenie pomiarowe

6.2 Standardy jakościowe obsługi usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie
uchwalonym przez Radę Miejską w Szczytnie uchwałą Nr XI/76/2015 z dnia 30 października
2015r.
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