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Załącznik nr 1

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.
na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

1. Informacje ogólne.
Niniejsze taryfy zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Ozimek
na okres 12 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2017r do dnia 31 grudnia 2017 roku. Taryfy
określają także warunki ich stosowania.
Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20-23 ustawy z dnia 07
czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity DzU. z 2015 r. poz. 139), zwanej dalej „ustawą” oraz przepisami
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886 ),
zwanego dalej „rozporządzeniem”.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich zbiorowych odbiorców usług
wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie (PGKiM Sp. z o.o.) na terenie Gminy
i Miasta Ozimek.
2. Rodzaj prowadzonej działalności.
PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją
OZ/50a/02 Zarządu Miejskiego w Ozimku z dnia 28 czerwca 2002r.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działania Spółki jest ujmowanie, uzdatnianie i
dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczalni, będących w posiadaniu
Spółki.
PGKiM Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności realizuje również zadania z zakresu
gospodarki ściekami opadowymi i roztopowymi odprowadzanymi kanalizacją deszczową.
3. Rodzaje i struktura taryf
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sanitarnych
są taryfami niejednolitymi, wieloczłonowymi zawierającymi różne ceny i stawki opłat dla
poszczególnych grup odbiorców, natomiast w dziedzinie odprowadzania ścieków
opadowych i roztopowych występuje taryfa jednolita i jednoczłonowa.

-24.Taryfowe grupy odbiorców usług.
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz
zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tj. kosztów
eksploatacyjnych oraz kosztów budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowokanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy.
4.1 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie taryfowe grupy
odbiorców:
a) gospodarstwa domowe,
b) pozostali odbiorcy usług.
W każdej z grup występuje taryfa wieloczłonowa obejmująca:
a) cenę za dostarczoną wodę stanowiącą iloczyn ilości pobranej wody ustalonej na
podstawie wskazań wodomierza i ceny jednostkowej w zł/m3,
b) opłatę abonamentową kalkulowaną na podstawie kosztów utrzymania w gotowości
urządzeń wodociągowych. Taryfa zawiera różne stawki opłaty abonamentowej dla obu
w/w grup. Nie występują przypadki rozliczeń na podstawie wskazań wodomierzy
lokalowych oraz przeciętnych norm zużycia wody.
4.2 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych wyłoniono również dwie
taryfowe grupy odbiorców:
a) gospodarstwa domowe,
b) pozostali odbiorcy usług.
W każdej z grup występuje taryfa wieloczłonowa obejmująca:
a) cenę za odbiór ścieków wyrażoną jako iloczyn ilości odprowadzonych ścieków i ceny
jednostkowej w zł/m3.
b) opłatę abonamentową na podstawie kosztów utrzymania w gotowości urządzeń
kanalizacyjnych. Taryfa zawiera różne stawki opłaty abonamentowej dla obu w/w grup.
4.3 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych za
pośrednictwem kanalizacji deszczowej wydzielono jedną grupę odbiorców, obowiązuje tu
taryfa jednoczłonowa. Opłata wyliczona jest jako iloczyn ilości odprowadzonych wód
opadowych i roztopowych oraz ceny jednostkowej w zł/m3.
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których
mowa w pkt 3 i 4 taryfy, obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich
stosowania.
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa
dwuczłonowa składająca się z:
- ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody, zróżnicowanej dla dwu grup
taryfowych
- stawki opłaty abonamentowej, zróżnicowanej dla obydwu grup, naliczanej za każdy
miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowity brak.
Stawka opłaty abonamentowej, wyrażana jest w złotych na punkt poboru (wodomierz) na
miesiąc.

-3Przy rozliczeniach za odprowadzane ścieki obowiązuje również taryfa dwuczłonowa
składająca się z:
- ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzanych ścieków, zróżnicowanej dla dwu grup
taryfowych
- stawki opłaty abonamentowej zróżnicowanej dla obydwu grup, naliczonej za każdy
miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego odprowadzania ścieków lub też jego
całkowity brak. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na punkt poboru
(wodomierz, urządzenie pomiarowe) na miesiąc.
Przy rozliczeniach za odprowadzane do kanalizacji deszczowej ścieki opadowe i
roztopowe obowiązuje taryfa jednoczłonowa oraz wydzielono tylko jedną grupę odbiorców.
Opłatę miesięczną za odprowadzane ścieki opadowe i roztopowe wylicza się mnożąc ilość
m3 w/w ścieków ustaloną na podstawie zredukowanej powierzchni, z której odprowadzane
są ścieki oraz średniorocznego wskaźnika opadów atmosferycznych dla Gminy Ozimek z
lat 2006 ÷ 2015 wynoszącego 0,6709 m3/m2/rok to jest 0.0599 m3/m2/miesiąc.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Tabela nr 1

L.p.

Taryfowa grupa
Odbiorców

Wyszczególnienie

Cena,
stawka
netto

Cena,
stawka
brutto

1

Gospodarstwa domowe

cena za dostarczoną
wodę w zł/m3

3,27

3,53

2

Pozostali odbiorcy usług

cena za dostarczoną
wodę w zł/m3

3,29

3,55

3

Stawka opłaty
abonamentowej
dla gospodarstw domowych

w zł/punkt poboru/m-c

4,00

4,32

Stawka opłaty
abonamentowej
dla pozostałych odbiorców

w zł/punkt poboru/m-c

12,00

12,96

4

-4Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki
Tabela nr 2

L.p.

Taryfowa grupa
Odbiorców

Wyszczególnienie

Cena,
stawka
netto

Cena,
stawka
brutto

1

Gospodarstwa domowe

cena za odprowadzane
ścieki w zł/m3

9,47

10,23

2

Pozostali odbiorcy usług

10,14

10,95

3

Stawka opłaty
abonamentowej
dla gospodarstw domowych

cena za odprowadzane
ścieki w zł/m3
w zł/punkt poboru/m-c

6,00

6,48

w zł/punkt poboru/m-c

18,00

19,44

Cena,
stawka
netto
4

Cena,
stawka
brutto
5

3,59

3,88

4
Stawka opłaty
abonamentowej
dla pozostałych odbiorców

Wysokość cen za odprowadzane ścieki opadowe i roztopowe
Tabela nr 3

L.p.
1
1

Taryfowa
grupa
odbiorców
2
Wszyscy odbiorcy usług

Wyszczególnienie
3
cena za
odprowadzane ścieki
opadowe i roztopowe
w zł/m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabel 1,2 i 3 dolicza się podatek od
towarów i usług, zgodnie z § 2, pkt 9 do 11 rozporządzenia (aktualnie 8%).

-56. 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 i rozporządzenia, wymienionych w pkt 1
taryfy.
Z uwagi na pełne wyposażenie budynków (obiektów) zlokalizowanych na terenie działania
Spółki w wodomierze główne, ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na
podstawie ich wskazań.
Ilość ścieków w budynkach (obiektach) wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się
w oparciu o ich wskazania.
W przypadkach braku wyposażenia budynków (obiektów) w urządzenia pomiarowe – ilość
dostarczonych ścieków zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości
pobranej wody z sieci dostawcy jak też z opomiarowanych ujęć własnych.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody,
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia na ten cel ustalona jest
na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej,
ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków 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.
Spółka na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania
wodomierza, jednak w przypadku stwierdzenia, że działa on prawidłowo, odbiorca
pokrywa koszty jego sprawdzenia.
Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych za
pośrednictwem kanalizacji deszczowej, prowadzone są na podstawie zawartej umowy
zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na
podstawie ilości określonej w umowie.
O ile Odbiorca nie posiada urządzenia pomiarowego, przez ilość ścieków określonych w
umowie uważa się ilość wyliczoną na podstawie iloczynu powierzchni zanieczyszczonej o
trwałej nawierzchni (zredukowanej o współczynnik spływu) oraz średniorocznego
wskaźnika opadów atmosferycznych dla Gminy Ozimek liczonego za okres ostatnich 10
lat, zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
W przypadku braku odmiennych ustaleń w umowie, opłata za zbiorowe odprowadzanie
ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji deszczowej pobierana
jest za każdy miesiąc. Średnioroczny wskaźnik opadów atmosferycznych dla Gminy
Ozimek wyniósł 0,6709 m3/m2 za lata 2006 ÷ 2015. Zatem wskaźnik miesięczny opadów
wynosi 0,0559m3/m2.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na
warunkach i w terminach określonych w umowie.

-67. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
Zaopatrzenie w wodę

Grupa taryfowa

Gospodarstwa domowe

Pozostali odbiorcy

Zakres świadczonych usług
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców, pobierających
wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw
domowych – do celów spożywczych, socjalno-bytowych,
podlewania przydomowych ogrodów, remontowania czy
rozbudowy domów lub innych celów służących
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tj.:
- właścicieli domów mieszkalnych jednorodzinnych;
- właścicieli bądź zarządców domów mieszkalnych
wielolokalowych;
- właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych;
- spółdzielnie mieszkaniowe.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców prowadzących
działalność gospodarczą (przemysłową, handlową,
składową, transportową lub usługową), dla których jednym z
powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko
rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub
technologicznych jak również jednostek sfery budżetowej
(służba zdrowia, oświata, urzędy, policja itp.) oraz
pozostałych (nie wymienionych wcześniej)

Odprowadzanie ścieków

Grupa taryfowa

Gospodarstwa domowe

Pozostali odbiorcy

Zakres świadczonych usług
Zbiorowe odprowadzanie ścieków (odprowadzanie,
oczyszczanie) od odbiorców z budynków mieszkalnych, do
których zaliczamy:
- właścicieli domów mieszkalnych jednorodzinnych;
- właścicieli bądź zarządców domów mieszkalnych
wielolokalowych;
- właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych;
- spółdzielnie mieszkaniowe.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków (odprowadzanie,
oczyszczanie) z zakładów przemysłowych oraz innych
odbiorców usług prowadzących szeroko rozumianą
działalność gospodarczą, od jednostek sfery budżetowej i
innych nie wymienionych w grupie Gospodarstw domowych.
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7.2. 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 prawa i które
zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie dostarczania wody i
odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miejską w Ozimku uchwałami Nr
LIII/429/06 z 25 października 2006 oraz Nr VI/36/07 z dnia 26 marca 2007r.
Jakość wody dostarczonej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych przez Spółkę do odbiornika jest zgodna
z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym.
Antoniów 20.10.2016 r.

