
l. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie opadowych i rozlopolych

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie

Sciekow opadowych i roztopowych

za Swiadczenie uslug w ramach odprowadzania

zasady ich stosowania. Podstawq prawnE

opracowania taffi w szczeg6lnoSci

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu Sciek6w ( j.t. D2.U.2015

- Rozpozqdzenie Ministra Budownictwa

139 ), zwanej dalej,,Ustawq'

dnia 28 czenilca 2006 roku w sprawie okre6lenia

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf warunkow rozliczeri za zbiorowe zaopatzenie

w wodg i zbiorowe odprowadzanie

dalej,,Rozpozqdzeniem".

(Dz.U. Nr 127, poz. 886 zp62n. zm. ), zwanego

Wodociqgi Miejskie w Radomiu Sp. z 0., zwane dalej ,,Spolk{ w ramach prowadzonej

dzialalno5ci realizujq zadanie z zakresu ji deszczowej, W zwiqzku z powyzszym

taffa zawiera ceny za jednostkg miary zanieczyszczonej o trwalej nawiezchn i,

z kt6rej odprowadzane sE Scieki opadorlve i roztopowe w otwarte lub zamknigte systemy

renow pzemyslowych, skladowych lub baz

wiezchni szczelnej oraz okreSla warunki ich

ia.

. od 1.01.2017 roku do31.12.2017 roku.

Taryfowe ceny dotyczq wszystkich

i roztopowych SwiadczonYch Wzez

uslug w zakresie odbioru Sciekow opadowych

Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

Spolka dolqcza do niniejszego wiefoletni planu rozwoju i modernizacji uzqdzeir

wodociqgowych i uzqdzeh bgdqcych w posiadaniu Wodociqgow miejskich

w Radomiu Sp. z o.o, na lata 2016-2020
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1, Rodzaj prowadzonej dzialalno6ci

Pzedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne prowadzi dzidalno6c w zakresie

zbiorowego zaopatzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania Sciekow na podstawie

zezwolenia wydanego Decyzjq Zazqdu Gminy Radom Nr 1/l-lll/7015102 z dnia 12 sierpnia

2002 roku, zmienionego Decyzjq Nr 1ll.-lnCirsn} Prezydenta Miasta Radomia z dnia

16 czerwca 2008 roku w czgsci dotyczqcej pzedmiotu dzialania, popzezrozszerzenie zakresu

dzialalno5ci Spolki w obszaze zbiorowego odprowadzania Sciek6w o zbiorowe odprowadzanie

Sciekow opadowych i roztopowych.

Zgodnie z zezvtoleniem pzedmiot dzialalnoSci Spolki stanowi:

1/ w zakresie zbiorowegozaopatzenia w wodg: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody

ustu g ob io rc om, z kto rym i zaw arto u mowg, za pomocq uzqdzeh wod ociqg owych

2lw zakresie zbiorowego odprowadzania Sciek6w: oczyszczanie i odprowadzanie Sciekow

dostarczonych pzez uslugobiorclw, z ktorymi zawarlo umowy, za pomocq uzqdzeh

kanalizacyjnych.

Wodociqgi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. dzialalnoSc w zakresie zbiorowego

odprowadzania Sdekow opadowych i roztopowych prowadzq za pomocE urzqdzeh

kanalizacji deszczowej z utwardzonych, szczelnych powiezchni zanieczyszczonych,

nalezqcych do Uslugobiorc6w, z ktorymizawarto umowy.

Obszarem Swiadczenia uslug jest teren Gminy Miasta Radomia.

2. Taryfowe grupy odbiorc6w

TaMa obejmuje odbiorcow uslug odprowadzajqcych Scieki opadowe i roztopowe

z powiezch n i zan ieczys zczony ch o trwalej n awie zch n i.

Dla zrohnicowan i a ceny za od prowadzan ie Scie kow opad owych i roztopowyc h powiezch n i e

zanieczyszczone o trwalej nawiezchni podzielono na:
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1/ powiezchnie teren6w pzemyslowych, skladowych lub baz transportowych,

2lpowiezchnie drog i parkingow o nawiezchni szczelnej, w tym takze polozonych na

terenach pzemyslowych, skladowych lub baz transportowych,

3/ powiezchnie drog i parking6w o nawiezchniszczelnej polozone w miastach o ggsto6ci

zaludnienia pzekraczajqcej 1 300 os/km2.

3. Rodzaje i wysoko5c cen

W rozliczeniach z odbiorcami uslug, w zalezno5ci od zaklasyfikowania powiezchni

zanieczyszczonych o trwalej nawiezchni, z kt6rych odprowadzane sq Scieki opadowe

i roztopowe, obowiqzywac bgdq zr6hnicowane ceny,

w okresie obowiqTywania taffi, objgtym niniejszym wnioskiem taryfowym, pzyjgto taMe

jednoczlonowE zawierajqcq wylqcznie ceny odniesione do jednostki miary powiezchni

zanieczyszczonych o trwalej nawiezchni i jej sposobu zagospodarowania, z ktorych

odprowadzane sE Scieki opadowe i roztopowe kanalizacjq deszczow4 bez stawki oplaty

abonamentowej.

Wysoko56 cen nefto za odprowadzanie Sciekow w postaci w6d opadowych

i roztopowych z 1 m2 powiezchni zaniecryszczonej o tnralej nawierzchni

w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

- z powiezchni terenow pzemyslowych, 1,1221I m2l rok

skladowych lub baz transportowych

- z powiezchnidr6g i parking6w o nawiezchniszczelnej, 0,94 zl lm2 lrok

w tym tak2e polozonych na terenach pzemyslowych,

skladowych lub baz transportowych,

- z powiezchni drog i parking6w o nawiezchniach 0,g2zl/ m2 / rok

szczelnych polozonych w miastach o ggsto6ci

zaludnienia pzekraczalqcej 1300 os/ km,



Do cen netto, zgodnie z $ 2, pK.9 do 11 Rozpozqdzenia Ministra Budownictwa z dnia

28 czeruuca 2006 roku ( Dz.U. Nr 127, poz. 886 ze zm.), dolicza sig podatek od towarow i uslug

( VAT) w wysokoSci okre$lonej odrqbnymi pzepisami.

Obecnie stawka podatku VAT wynosi 8 %.

4. Warunki rozliczen z usfugobiorcami, ktorry dokonujq odprowadzania Sciekow

o pad owyc h i rozto povyych za po5 red n i ctuyem urz4dzefi ka n a I izacj i d eszczowej

naleiqcych do Spdki

1i Rozliczeniaza odprowadzanie Sdekow opadowych i roztopowych prowadzone sqzgodnie

z pzepisami Ustawy i Rozpoz4dzenia.

Z Naleznoscizazbiorowe odprowadzanie sciekow w postaciw6d opadowych i roztopowych

ustala sig jako iloczyn taryfowych cen orev odpowiadajqcych im iloSci Swiadczonych uslug

wyrazonych w wielko5ci powiezchni w m2, z ktorych odprowadzane sEwody opadowe

i roztopowe do kanalizacji deszczowej.

3/ O ile umowa zawarta z Odbiorcq nie stanowi inaczej, oplata za odprowadzanie Sciek6w

opadowych i roztopowych pobierana jest za kahdy miesiqc, w kt6rym byly Swiadczone

uslugi.

4/ Odbiorca uslug dokonuje zaplaty za odprowadzanie Sciekow opadowych i roztopowych na

warunkach iterminach okreSlonych w umowie.

5i Powiezchnie utwardzone zost{ okreSlone w oparciu o pomiary zeczywiste oraz

o pomiary z vrrykozystaniem ortofotomap isystemu GeoMedia.

5. Standardy jako5ciowe uslug

W zakresie jako6ci Swiadczonych uslug i obslugi odbiorc6w Sp6lka realizuje zadania

okre6lone w:

- zezwoleniu wydanym pzezZazqd Gminy Radom Nr 1/l-lll/7015102 z dnia 12 sierpnia

2002 roku, zmienionym Decyzjq Nr 1il.-ll7015i08 Prezydenta Miasta Radomia z dnia



16 czerwca 2008 roku w czqSci dotycz4cej pzedmiotu dzialania, po1zezrozszezenie

zakresu dzialalnoSci Spolki w obszaze zbiorowego odprowadzania Sciek6w o zbiorowe

odprowadzanie Sciekow opadowych i roztopovvych,

reg u lam i nie dostarczan ia wody i od prowadzania Sciekow,

umowach z poszczegolnymi odbiorcami uslug na odprowadzanie Sciek6w opadowych

iroztopowych,

- pzepisach prawnych dotyczqcych Sciekow wprowadzanych po oczyszczeniu do Srodowiska,

okreSlonych w Rozpozqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie

warunk6w, jakie nalezy spelnic pzy wprowadzaniu Sciek6w do wod lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego ( Dz. U 22006 r. Nr 137, po2.984,

zp62n. zm,).


