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1. Informacje ogólne.
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie:
- cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo –
kanalizacyjnych
i określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Myślenice
na okres 12 miesięcy: od dnia 26.04.2015 r. do dnia 25.04.2016 r.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
- ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858
z późn. zm.), zwana dalej Ustawą,
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127, poz. 886), zwane dalej
Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w
zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, z wyłączeniem odbiorców
i dostawców hurtowych oraz ścieków odprowadzanych na zlewni.
2. Rodzaje prowadzonej działalności.
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne prowadzi działalność w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Burmistrza nr
RI6452-3/9/02 z dnia 7.08.2002 r.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:
1/w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i
dostarczanie wody usługobiorcom za pomocą urządzeń wodociągowych,
2/w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i
odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców za pomocą
urządzeń kanalizacyjnych.
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3. Rodzaj i struktura taryfy.
Na podstawie § 14 Rozporządzenia zostały przyjęte taryfy:
a) jednolita wieloczłonowa w zakresie zaopatrzenia w wodę,
b) jednolita wieloczłonowa w zakresie odprowadzania ścieków.
Tak przyjęte rodzaje i struktury taryf uwzględniają koszty ponoszone przez
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w poszczególnych
taryfowych grupach odbiorców usług uwzględniając ilości dostarczanej
wody i odprowadzanych ścieków, ładunku zanieczyszczeń oraz ilości
odbiorców usług.
4. 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.
Dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy
odbiorców usług:

L.p.
1
1.

Taryfowa grupa
odbiorców usług
2

Charakterystyka taryfowej
grupy odbiorców usług
3
Zaopatrzenie w wodę

1.1

WB
Woda bytowa

Odbiorcy wody, ze zużycia której powstają
ścieki bytowe lub o podobnym składzie.

1.2

WP
Woda
przemysłowa

Wszyscy pozostali odbiorcy niewymienieni
w grupie taryfowej WB.
Odprowadzanie ścieków

2.
2.1

ŚB
Ścieki bytowe

Odbiorcy dostarczający ścieki bytowe lub o
podobnym składzie siecią kanalizacyjną.

2.2

ŚP
Ścieki
przemysłowe

Wszyscy pozostali odbiorcy dostarczający
ścieki siecią kanalizacyjną nie wymienieni
w grupie taryfowej ŚB.
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Inne stawki opłat

3.
3.1

3.2

3.3

PW
Przyłącz
wodociągowy
PK
Przyłącz
kanalizacyjny
PWK
Przyłącz
wodociągowy i
kanalizacyjny

Odbiorcy dokonujący przyłączenia
urządzenia wodociągowego.

do

Odbiorcy dokonujący przyłączenia
urządzenia kanalizacyjnego.

do

Odbiorcy dokonujący przyłączenia
urządzenia
wodociągowego
kanalizacyjnego jednocześnie.

do
i

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat dla zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków.
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania
do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki
opłat oraz zasady ich stosowania.
a) W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody
2/ stawka opłaty abonamentowej – nie zależnej od ilości dostarczonej
wody, płaconej przez odbiorcę za każdy miesiąc bez względu na rozmiary
dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażona w
złotych za 1 miesiąc.
b) W rozliczeniach za odebrane ścieki:
1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m3 odebranych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej – nie zależnej od ilości odebranych
ścieków, płaconej przez odbiorcę za każdy miesiąc bez względu na
rozmiary dokonanego odbioru ścieków lub też jego całkowitego braku,
wyrażona w złotych za 1 miesiąc.
Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z Rozporządzeniem dolicza się
podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami.
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5.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
L.p

1

Taryfowa
grupa
odbiorców
WB

2

WP

Wyszczególnienie

Cena/stawka
opłaty netto

Jednostka miary

Cena za dostarczoną wodę
Stawka opłaty abonamentowej

4,31
7,41

zł /m3
zł /odbiorcę / miesiąc

Cena za dostarczoną wodę
Stawka opłaty abonamentowej

4,31
7,41

zł /m3
zł /odbiorcę / miesiąc

5.2. Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki:
L.p

1

Taryfowa
grupa
odbiorców
ŚB

2

ŚP

Wyszczególnienie

Cena/stawka
opłaty netto

Jednostka miary

Cena za odprowadzone ścieki
Stawka opłaty abonamentowej
Cena za odprowadzone ścieki
Stawka opłaty abonamentowej

8,27
19,33
8,27
19,33

zł /m3
zł /odbiorcę / miesiąc
zł /m3
zł /odbiorcę / miesiąc

6. Inne stawki opłat określone w taryfie.
a) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo –
kanalizacyjnych – wyrażona w zł za sztukę ponoszona prze każdego
następnego odbiorcę za przyłączenie do urządzenia wodociągowego i/lub
kanalizacyjnego.
Do stawek opłat (netto), zgodnie z Rozporządzeniem dolicza się podatek od
towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami.
6.1. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo
– kanalizacyjnych:
Wyszczególnienie

Stawka opłaty
netto

Jednostka miary

1

Taryfowa
grupa
odbiorców
PW

Stawka opłaty

120,97

zł / szt.

2

PK

Stawka opłaty

97,52

zł / szt.

3

PWK

Stawka opłaty

167,87

zł / szt.

L.p

7

7. 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, Rozporządzenia,
Regulaminu i Umowy.
Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz
odpowiadających im ilości świadczonych usług.
Opłata abonamentowa podlega wpłacie także w przypadku braku poboru
wody lub odprowadzania ścieków od poszczególnych odbiorców usług i
dotyczy każdego miesiąca, w którym świadczone były usługi.
Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach za dostarczoną wodę
wyraża wielkość w jednostkach pieniężnych za utrzymanie w gotowości do
świadczenia usług urządzeń wodociągowych.
Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach za odprowadzone ścieki
również wyraża wielkość w jednostkach pieniężnych za utrzymanie w
gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych.
Ilość dostarczonej do odbiorcy wody ustala się na podstawie wskazań
wodomierza, a w przypadku jego braku na podstawie rozporządzenia w
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
Także na podstawie wskazań wodomierza a w przypadku jego braku na
podstawie rozporządzenia w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia
wody ustala się ilość odebranych ścieków jako równą ilości dostarczonej
wody.
Ilość ścieków w przypadku zainstalowania przez odbiorcę urządzenia
pomiarowego ustala się na podstawie wskazań tego urządzenia.
W przypadku niesprawności wodomierza, jeżeli umowa nie stanowi
inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia
wody w okresie 3 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. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o
ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenie
pomiarowe.
Odbiorcy dokonujący przyłączenia do urządzenia wodociągowego i/lub
kanalizacyjnego ponoszą opłaty określone w taryfie na podstawie
sporządzonych protokołów z ich odbioru.
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8. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
8.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców.
8.1.1. Zaopatrzenie w wodę.
Symbol taryfowej grupy
odbiorców usług

Zakres świadczonych usług

WB

Pobór, uzdatnienie i dostarczenie wody do
odbiorcy.

WP

Pobór, uzdatnienie i dostarczenie wody do
odbiorcy.

8.1.2. Odprowadzanie ścieków.
Symbol taryfowej grupy
odbiorców usług

Zakres świadczonych usług

ŚB

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków od
odbiorcy.

ŚP

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków od
odbiorcy.

8.1.3. Pozostałe usługi.
Symbol taryfowej grupy
odbiorców usług

Zakres świadczonych usług

PW

Przeprowadzenie odbioru przyłącza
wodociągowego.

PK

Przeprowadzenie odbioru przyłącza
kanalizacyjnego.

PWK

Przeprowadzenie odbioru przyłącza
wodociągowego i kanalizacyjnego
jednocześnie.
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8.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu
standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z
obowiązujących przepisów prawnych, 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 Myślenicach w
sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

