Taryfa 01.07.2014 - 30.06.2015

Taryfa
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodf i zbiorowego odprowadzania sciekow
dla miasta Polanica-Zdroj
wprowadzona na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858)

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Niniejsza taryfa obowiqzuje odbiorcow uslug wodoci^gowo-kanalizacyjnych
obslugiwanych przez Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o.
zwanej dalej "spoika" w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.
1.2. Taryfa zawiera nastejiujaj^e rodzaje oraz wysokosci:
a) cen za dostaw? wody,
b) cen za odprowadzenie sciekow,
c) wysokosc opiaty abonamentowej,
d) oplat dodatkowych pobieranych za dodatkowe uslugi lub czynnosci, wykonywane
na zlecenie przylajczonego podmiotu, a takze warunki ich stosowania.
1.3. Taryfa uwzgl?dnia postanowienia :
a) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod§ i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858),
b) rozporzajdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkow rozliczen za
zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzanie sciekow (Dz. U. Nr 127,
poz. 886),
c) rozporzajizenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przeci^tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),
d) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow przedsi^biorstwa
wodoci^gowo - kanalizacyjnego w Polanicy-Zdroju zatwierdzonego uchwala^ Rady
Miejskiej nr XXXVIII/270/2005 z dnia 14 grudnia 2005r. wraz ze zmianami
wprowadzonymi uchwala^ Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXV/143/2012 z
dnia 27 wrzesnia 2012r.
1.4. Taryfowe ceny i stawki oplat dotycza^ wszystkich odbiorcow uslug w zakresie
dostawy wody i odbioru sciekow swiadczonych przez przedsi^biorstwo
wodociajowo-kanalizacyjne,
1.5 Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje takze cen? za wod? pobrana^ z publicznych
studni i zdrojow ulicznych, wod? zuzyta^ do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpozarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenow zielonych.
1.6. Rozliczenia oparte na wskazaniach urzajdzen do pomiaru zuzycia wody
i odprowadzonych sciekow, dokonywane sq. z dokladnosciq. do 1m 3 .
2. RODZAJ PROWADZONEJ DZIALALNOSCI
2.1. Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. prowadzi dzialalnosc w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania sciekow na
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podstawie zezwolenia wydanego Decyzja^nr 72/06 Burmistrza Miasta Polanica-Zdroj
z dnia 27.01.2006r. (pismo UM-SN-7033/1/03)
2.2. Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem dzialalnosci MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
jest:
a) dzialalnosc polegaja^ca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczenie wody
b) dzialalnosc polegajajca na odprowadzaniu i oczyszczaniu sciekow.
3. RODZAJI STRUKTURA TARYFY

PrzyjeJ;o taryf^ wieloczlonowa^ zawierajajcaj
• ceny
• stawki oplat,
niejcdnoliti| obejmujajcaj
• jednolite ceny uslug dla wszystkich taryfowych grup odbiorcow, odr^bnie dla
zaopatrzenia w wod? i dla odprowadzania sciekow
• rozne dla poszczegolnych grup odbiorcow stawki oplat abonamentowych.

4. TARYFOWE GRUPY ODBIORCOW USLUG

Taryfowa grupa odbiorcow uslug obejmuje odbiorcow wyodr^bnionych na podstawie
charakterystyki zuzycia wody lub odprowadzanych sciekow, warunkow zbiorowego
zaopatrzenia w wode_ i zbiorowego odprowadzania sciekow, a takze na podstawie sposobu
rozliczen za swiadczone uslugi.
Uwzgl^dniaja^c zroznicowanie kosztow zaopatrzenia w wod? i odprowadzenia sciekow oraz
sposob korzystania z urzajdzen wodoci^gowych i kanalizacyjnych, dokonano podzialu
odbiorcow uslug na nast^puja^ce taryfowe grupy odbiorcow uslug.

L.p.

1.
1.1

Taryfowa grupa odbiorcow
uslug
Zaopatrzenie w
GRUPA 1 - gospodarstwa
omowe, wlasciciele,
spolnoty, zarzajdcy oraz
osiadaja^cy inny tytul
rawny do nieruchomosci

1.2 GRUPA 2 - gospodarstwa
domowe w budynkach
wielolokalowych,
wlasciciele, wspolnoty,
zarzajdcy oraz posiadaja^cy
inny ytu prawny o

nieruchomosci

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorcow uslug

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, ho tele,
pensjonaty, sklepy, zaklady uslugowe i przemyslowe,
instytucje uzytecznosci publicznej oraz placowki i budynki
uslugowe i inne, zuzywajajce wod^ do celow bytowogospodarczych i pozarowych
rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza glownego
Budynki mieszkalne wielorodzinne, hotele, pensjonaty,
|sklepy, zaklady uslugowe, instytucje uzytecznosci
publicznej oraz placowki i budynki uslugowe i inne,
^uzywajajce wod? do celow bytowo-gospodarczych i
pozarowych
rozliczane w oparciu o wodomierze lokalowe i

, , ,,
dodatkowe
1.3 GRUPA 3 - gospodarstwa [Lokale mieszkalne i uzytkowe zuzywajajce wod? do celow
jdomowe oraz uzytkownicy bytowo-gospodarczych
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L.p.

Taryfowa grupa odbiorcov
uslug

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorcow using

lokali uzytkowych,
Rozliczane w oparciu o wskazania normy zuzycia
uslugowych i handlowych. (ryczalty)
2. Odprowadzanie sciekow:
2.1 GRUPA 4 - gospodarstwa Odbiorcy rozliczani za ilosc odprowadzanych sciekow
domowe, wlasciciele,
okreslona^ w oparciu o ilosc zuzytej wody, ustalona^ na
jwspolnoty, zarzajicy oraz podstawie wskazan wodomierza glownego, dodatkowego
[posiadajajcy inny tytul
lub na podstawie przepisow dotycz^cych przeci^tnych
prawny dp nieruchomosci norm zuzycia wody.

Uzyte w tabeli okreslenia oznaczajaj
1. wodomierz glowny- przyrzajd pomiarowy mierzajcy ilosc pobranej wody, znajdujajcy
sie^ na kazdym przylajczu wodocia^gowym,
2. wodomierz lokalowy- przyrzajd pomiarowy zainstalowany w kazdym lokalu
nieruchomosci wielolokalowej, zgodnie z obowia^zujajcymi warunkami technicznymi w
sposob uzgodniony z przedsi^biorstwem wodociqgowo-kanalizacyjnym,
3. wodomierz dodatkowy- przyrzajd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, obok
wodomierza glownego, mierzajcy ilosc wody zuzytej na podlewame ogrodkow, terenow
zieleni, itp., splywajajcej bezposrednio do gleby (gruntu) lub wodomierza na uj^ciu
wlasnym.

5. RODZAJE I WYSOKOSC CEN I STAWEK OPLAT
W rozliczeniach z odbiorcami uslug w zaleznosci od ich zaklasyfikowania do
odpowiednich grup taryfowych obowiajzuja^ zroznicowane ceny i stawki oplat
abonamentowych oraz zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za dostarczona^ wodej
cena - wyrazona w zlotych za 1m3 dostarczanej wody,
stawka oplaty abonamentowej - nie zalezna od ilosci dostarczanej wody, placona za
kazdy okres rozliczeniowy bez wzgl^du na rozmiar dokonanego poboru wody lub tez jego
calkowitego braku, wyrazona w zlotych na odbiorc^ uslug za miesiajc,
W rozliczeniach za odebrane scieki:
Cena - wyrazona w zlotych za 1m3 odebranych sciekow,
W rozliczeniach za przylajczenie do urzajdzen MZK w Polanicy -Zdroju Sp. z o.o. oraz
innych uslugach nie objetych opiatami za dostawe^ wody odbior sciekow stosowany jest
cennik oplat zatwierdzony Uchwala^ Zarzajdu Spolki.
Do cen i stawek oplat (netto), zgodnie z §2, pkt. 9 do 11 Rozporzajdzenia dolicza si§
podatek od towarow i uslug (VAT) w wysokosci 8% wprowadzony odr^bnymi przepisami.
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5.1 Wysokosc cen i stjiwek optat za dostarczomI wodg :
L.p.

Taryfowa grupa
odbiorcow

Wyszczegolnienie

1

0
Grupa 1
1 Grupa 2
Grupa 3
„
.
2 Grupa 1
r
3
4

r

„

-

Jednostka miary

zVAT

2

netto
3

cena za dostarczona^ wod?

3,76

4,06

zl/m3

„ Ac
7,05

7,61

zl/odbiorce/miesiajc

5,07

5,48

zl/odbiorce/miesiajc

4,08

4,41

zl/odbiorceymiesiajc

stawka oplaty
,
x
•
abonamentowej
stawka oplaty
,
A
•
abonamentowej
stawka oplaty
abonamentowej

„
Grupa 2

Cena/stawka oplaty

i

4

5

5.2. Wysokosc cen i stawek oplat za odprowadzenia sciekow
Taryfowa grupa
L.p.
odbiorcow
0

1

1

Grupa 4

Cena/stawka oplaty
Wyszczegolnienie
2
cena za odebrane scieki

z VAT

netto
3
3,60

;

Jednostka miary

5

4
3,89

zl/m3

5.3. Stawki oplaty za przyl^czenie podmiotow do sieci wodoci^gowo-kanalizacyjnej
L.p.

Wyszczegolnienie

JL [Przylajozenie do sieci wodociqgowej
2. |PrzylajDzenie do sieci kanalizacyjnej
« Przyla^czenie do sieci wodoci^gowej
|i kanalizacyjnej (jednoczesnie)
6.

stawka oplaty stawka oplaty \
brutto
miary
netto
[zl/przyl.
246
200
123
izl/przyl.
Too
250

307,50

zl/przyl.

WARUNKI
ROZLICZEN
Z
UWZGL^DNIENIEM
WYPOSAZENIA
NIERUCHOMOSCI W PRZYRZ^DY I URZ^DZENIA POMIAROWE

6.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzenie sciekow
prowadzone sq. zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporzajdzenia.
6.2. O ile umowa zawarta z Odbiorca_ uslug nie stanowi inaczej lajczna oplata za
zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzanie sciekow pobierana jest za
kazdy okres rozliczeniowy, w ktorym byly swiadczone uslugi.
6.3. Okres rozliczeniowy ustalony jest w regulaminie, o ktorym mowa w punkcie 1.3. d)
i wynosi 1 miesiajo.
6.4. W przypadkach uzasadnionych specyficznymi warunkami dostawy lub sprzedazy
wody a takze odbioru sciekow mozliwe jest dokonywanie rozliczen w innych
okresach niz podawane w punkcie 6.3.
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6.5.Oplata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorc§ usiug niezaleznie od tego,
czy Odbiorca usiug pobieral wod? lub odprowadzal scieki w okresie
rozliczeniowym.
6.6. Odbiorca usiug dokonuje zaplaty za dostarczona^ wod§ i odprowadzone scieki na
warunkach i w terminach okreslonych w umowie.
6.7. Opiaty abonamentowe dotycza^ wszystkich odbiorcow usiug, bez wzgl^du na
wyposazenie w przyrzajdy pomiarowe. Wysokosc opiaty abonamentowej uzalezniona
jest od rodzaju urzajdzefi pomiarowych.
6.8. Ilosc wody dostarczonej do nieruchomosci ustala si§ na podstawie wskazan
wodomierza glownego lub norm zuzycia wody.
6.9. Ilosc sciekow w budynkach wyposazonych w urzajdzenia pomiarowe ustala si^ na
podstawie wskazan tych urzajdzen.
6.10. Jezeli budynek (nieruchomosc) nie jest wyposazona w urzajdzenie pomiarowe
ilosc odebranych sciekow z nieruchomosci ustala si§, jako ilosc rowna^ dostarczonej
wody, na podstawie wskazan wodomierza glownego lub norm zuzycia wody.
6.11. Ilosc odprowadzonych sciekow w rozliczeniach z odbiorcami usiug, ktorzy
zainstalowali na wlasny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokosci
roznicy (sumy) odczytow wodomierza glownego i dodatkowego.
6.12 W przypadku stwierdzenia nieprawidlowego dzialania wodomierza ilosc
pobranej wody ustalana bejdzie na podstawie sredniego zuzycia wody w ostatnich 3
miesiajcach przed stwierdzeniem niesprawnosci dzialania wodomierza, a gdy nie jest
to mozliwe - na podstawie sredniego zuzycia wody w analogicznym okresie roku
poprzedniego lub iloczynu sredniomiesi^cznego zuzycia wody w poprzednim roku i
liczby miesiejcy nieprawidlowego dzialania wodomierza.
7. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPLAT
7.1. Zakres swiadczonych usiug dla poszczegolnych taryfowych grup odbiorcow

L.p.

T
L
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Symbol taryfowej grupy
Zakres swiadczonych usiug
odbiorcow usiug
.._
1
Zaopatrzenie w wodg :
IZbiorowe zaopatrzenie w wod§ budynkow - pobor,
Grupa 1
bzdatnianie, dostarczanie, rozliczanie w oparciu o
wskazania wodomierza glownego - woda zuzywana do
celow bytowo-gospodarczych.
^biorowe zaopatrzenie w wod§ budynkow - pobor,
Grupa 2
uzdatnianie, dostarczanie, rozliczanie w oparciu o
wskazania
wodomierza
lokalowego
oraz
dodatkowych/ego lub sprzgzonego.
^biorowe zaopatrzenie w wod^ odbiorcow w budynkach
Grupa 3
wielolokalowych - pobor, uzdatnianie, dostarczanie,
yozliczanie w oparciu o normy zuzycia wody
Odprpwadzanie sciekow :
IZbiorowe odprowadzanie sciekow - odprowadzanie,
Grupa 4

oczyszczanie, rozliczanie na podst. wodomierza
glownego, dodatkowego lub w oparciu o przepisy w
jsprawie przecietnych norm zuzycia wody.
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7.2. Standardy jakosciowe obslugi odbiorcow ushig
Okreslone w Taryfie ceny i stawki opiat sa^ stosowane przy zachowaniu standardow
jakosciowych obslugi klientow wynikajaxiych z obowiajzujajDych przepisow prawa,
standardow wyszczegolnionych w zezwoleniu na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wod§ i zbiorowego odprowadzania sciekow.
Jakosc wody dostarczanej przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. jest zgodna z
normami krajowymi i potwierdzana badaniami prowadzonymi przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klodzku oraz akredytowane laboratorium
,,EKO-PROJEKT" w Pszczynie.

PREZESlZARZADU
Jacekruniec

