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UCHWAŁA NR XL/402/10
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z póżn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określoną 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Taryfa określona w § 1 ma zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od 
1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscowej prasie oraz na terenie 
Grodkowa i zainteresowanych wsi gminy Grodków w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010r. 

 

Przewodniczący Rady 

inż. Karol Grzybowski
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1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI


Spółka „GRODWiK” prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Gminy Grodków NrGK.II.7033/1/02 z dnia 22.07.2002 r..


Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:


1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych usługobiorcom, z którymi zawarto umowę,.


2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. 


Spółka prowadzi także  inne rodzaje działalności wynikające z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego takie jak:


· wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych,


· wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych,


· wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,


2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY

Zarówno dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje taryfa  wieloczłonowa jednolita  zawierająca jednakowe ceny i stawki dla wszystkich odbiorców.


3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG


Zarówno dla wody jak i ścieków wyodrębniono jedną grupę odbiorców obejmującą  wszystkich odbiorców usług. 


4. RODZAJE,WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT


Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę obowiązuje taryfa wieloczłonowa, ilościowa jednolita ze stawką opłaty abonamentowej. 


Na opłatę za wodę ( Tabela Nr 1) składa się:

1. cena – wyrażona w zł/m3 ,


2. stawka opłaty abonamentowej za gotowość – niezależnie od ilości dostarczanej wody – płacona za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody ( lub też całkowitego jego braku) wyrażona w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów  zawartych  w § 13 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. ,


3. stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie - niezależnie od ilości dostarczonej wody wyrażonej w zł za rozliczenie


Przy rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje taryfa wieloczłonowa, ilościowa jednolita ze stawką opłaty abonamentowej. 


Na opłatę za ścieki (Tabela Nr 2) składa się:

1) cena – wyrażona w złotych za1 m3 odebranych ścieków ,

2) stawka opłaty abonamentowej za gotowość - niezależnie od ilości odebranych ścieków płacona za każdy miesiąc bez względu na ilość odebranych ścieków ( lub też całkowitego ich braku) wyrażona w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów  zawartych  w § 13 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. .

Opłata abonamentowa za gotowość dla wody i ścieków jest naliczana Odbiorcy usług od momentu przyłączenia do urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych  niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. Fakt posiadania przez odbiorcę przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego obliguje go do regulowania opłaty abonamentowej z tytułu gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków. 


Opłata abonamentowa za rozliczenie w budynkach wielolokalowych ( Tabela Nr 1 , poz.3).

W budynkach wielolokalowych, w których Spółka przejęła rozliczenia bezpośrednie


z właścicielami lub najemcami poszczególnych lokali, obowiązują następujące zasady prowadzenia rozliczeń: 

a. opłata abonamentowa za gotowość naliczana jest tylko w odniesieniu do wodomierza głównego, rejestrującego łączne zużycie w budynku i doliczana jest do faktury wystawianej właścicielowi budynku (zarządcy nieruchomości), 


b. do każdej faktury rozliczającej zużycie w poszczególnych lokalach, dolicza się koszt dokonania rozliczenia każdego wodomierza (podlicznika), w wysokości określonej w taryfie za okres rozliczeniowy 


Opłata abonamentowa za rozliczenie wodomierzy dodatkowych ( Tabela Nr 1 , poz.4).

Za rozliczenie wodomierza dodatkowego u odbiorcy usług: podlicznika, odlicznika w celu opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej naliczana jest opłata abonamentowa za rozliczenie, jednorazowo przy wystawieniu faktury lub książeczki.


W Spółce stosowane są dwa okresy rozliczeniowe jedno- i sześciomiesięczny .


Tabela Nr  1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

		Lp.

		Wyszczególnienie

		Cena/stawka 

opłaty netto w zł

		Cena/stawka 

opłaty brutto w zł



		1

		2

		3

		4



		1.

		Cena za dostarczoną wodę za m3

		2,99

		3,20



		2.

		Opłata abonamentowa za gotowość

		4,00

		4,28



		3.

		Opłata abonamentowa za rozliczenie w budynkach wielolokalowych

		1,95

		2,09



		4.

		Opłata abonamentowa za rozliczenie wodomierzy dodatkowych

		3,15

		3,37





Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki


		Lp.

		Wyszczególnienie

		Cena/stawka 

opłaty netto w zł

		Cena/stawka 

opłaty brutto w zł



		1

		2

		3

		4



		1.

		Cena za odprowadzone ścieki za m3

		4,63

		4,95



		2.

		Opłata abonamentowa za gotowość

		3,50

		3,75





Tabela Nr 3A. Stawki opłat dodatkowych ( za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków  przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych )

		L.p.

		Wskaźnik zanieczyszczeń

		Stężenia zanieczyszczeń

		Wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie stężeń w 1m3 ścieków



		

		

		[g/m3]

		[% ceny jednostkowej]



		1

		2

		3

		4



		1.

		BZT5

		pow. 400 – 800

		10



		

		

		pow. 800 – 1200

		15



		

		

		pow. 1200

		20



		2.

		ChZTcr

		pow. 800 – 1600

		10



		

		

		pow. 1600 – 2400

		15



		

		

		pow. 2400

		20



		3.

		Zawiesina ogólna

		pow. 300 – 600

		10



		

		

		pow. 600 – 900

		15



		

		

		pow. 900

		20



		4.

		Azot ogólny

		pow. 50 – 75

		10



		

		

		pow. 75 – 100

		15



		

		

		pow. 100

		20



		5.

		Fosfor ogólny

		pow. 12 – 16

		10



		

		

		pow. 16 – 20

		15



		

		

		pow. 20

		20



		6.

		Odczyn pH

		pow. 8,0 – 8,5

		10



		

		

		pow. 8,5 – 9,0

		15



		

		

		pow. 9,5

		20





Uwaga:


W przypadku przekroczenia stężeń kilku pozycji  wymiar opłaty ustala się przyjmując opłatę za ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę. W każdym przypadku przekroczenia wartości pH nalicza się dodatkową opłatę.

Tabela  Nr 3B. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń     


                          kanalizacyjnych stanowiące podstawę określenia ceny ścieków.

		L.p.

		Wskaźnik zanieczyszczeń

		Stężenie zanieczyszczeń w ściekach, dla których nie będą naliczane opłaty dodatkowe

		Maksymalne dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w ściekach przyjmowanych przez oczyszczalnię



		

		

		[g/m3]

		[g/m3]



		1

		2

		3

		4



		1.

		BZT5

		400

		1600



		2.

		ChZTcr

		800

		3200



		3.

		Zawiesina ogólna

		300

		1500



		4.

		Azot ogólny

		50

		120



		5.

		Fosfor ogólny

		12

		25



		6.

		Odczyn pH

		6,5 – 8,0

		6,5 – 9,5





Tabela 4. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych


		Lp.

		Rodzaj stawki

		Stawka 

opłaty netto w zł

		Stawka 

opłaty brutto w zł



		1.

		2.

		3.

		4.



		1.

		stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych*

		95,00

		101,65



		2.

		stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych*

		115,00

		123,05





Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z  & 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r  Wyżej wymienione  stawki nie obejmują robót przyłączeniowych         i materiałów oraz kosztów dojazdu obliczanych  na podstawie cennika zakładowego.

Do cen i stawek opłat nett wymienionych w tabelach 1-4B dolicza się obowiązujący zgodnie z odrębnymi przepisami podatek VAT .


5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI 

    W    PRZYRZĄDY  I URZĄDZENIA POMIAROWE


5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r..

5.2. O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi. 


5.3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.


5.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za  dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach         i w terminach określonych w umowie. 


5.5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się ilość odebranych ścieków z nieruchomości, jako ilość równą dostarczonej wody.

5.6. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. 


5.7. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilość wody wynikającej z norm. 


5.8. W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków, jeżeli brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie ze wskazaniami wodomierza. Jeśli go brak to ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody. 


5.9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 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. 


6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT:


W taryfie za okres od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji . 


�





ROD





WiK












