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1. Informacje ogólne.
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta i Gminy
Nowa Dęba na okres 36 miesięcy od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2021 r.
Taryfy określają także warunki ich stosowania i zostały opracowane na podstawie zasad
określonych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180)
zwanej dalej ustawą oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472), zwanego dalej
rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo –
kanalizacyjnych świadczonych przez PGKiM Sp. z o.o. w gminie Nowa Dęba zwane dalej
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, z wyłączeniem dostarczanych
nieczystości płynnych z terenów nie skanalizowanych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę zużytą do zasilania
publicznych fontann, na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic, placów
i terenów zielonych.
2. Rodzaj prowadzonej działalności.
PGKiM Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest
przesył i dystrybucja wody wodociągowej oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za
pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz koszty
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków, dokonano podziału
odbiorców usług na grupy taryfowe.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
Grupa ZW 1 – grupa obejmuje gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno
i wielorodzinnych.
Grupa ZW 2 – grupa obejmuje instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowohandlowe, lokale użytkowe w budynkach wielorodzinnych, podmioty gospodarcze oraz
zakłady przemysłowe zlokalizowane w gminie Nowa Dęba.
.
W zakresie odprowadzania ścieków:
Grupa OŚ 1 – grupa obejmuje gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno
i wielorodzinnych.
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Grupa OŚ 2 – grupa obejmuje instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowohandlowe, lokale użytkowe w budynkach wielorodzinnych, podmioty gospodarcze oraz
zakłady przemysłowe zlokalizowane w gminie Nowa Dęba.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług związanych
z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków obowiązują n/w ceny i stawki opłat oraz
zasady ich stosowania.
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa składająca się z:
-

ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody,

-

stawki opłaty abonamentowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych, w zł na
odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany
zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie
w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych.
Stawka opłaty abonamentowej płacona jest za każdy miesiąc bez względu na
rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku,

-

stawki opłaty za utrzymanie urządzeń do celów p.poż. wyrażonej w zł na
odbiorcę usług za miesiąc,

W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną do zasilania publicznych fontann, na cele
przeciwpożarowe oraz do zraszania ulic, placów i terenów zielonych obowiązują ceny
wyrażone w złotych za m³ w wysokości ustalonej jak dla odbiorców z grupy ZW 2.
Szczegółowe zasady pomiaru ilości zużytej wody i zasady rozliczeń z gminą zostaną
określone w odrębnej umowie.
Przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków obowiązuje taryfa składająca się z :
-

ceny wyrażonej w złotych za m³ odprowadzonych ścieków,

-

stawki opłaty abonamentowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych, w zł na
odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany
zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie
w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych.
Stawka opłaty abonamentowej płacona jest za każdy miesiąc bez względu na ilość
odprowadzonych ścieków lub też jego całkowitego braku,

PGK i M Sp. z o.o. w Nowej Dębie

-4-

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca
obowiązywania taryfy.
Wyszczególnienie

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
1.

2.

1.

ZW 1

2.

ZW 2

Cena/stawka
netto

Jednostka miary

3.

4.

5.

Cena za dostarczoną wodę
Stawka opłaty abonamentowej
Cena za dostarczoną wodę
Stawka opłaty abonamentowej
Stawka opłaty za utrzymanie
urządzeń do celów p.poż.

4,60
3,00
4,72
3,00
1.750,00

zł/m³
zł/odbiorcę/m-c
zł/m³
zł/odbiorcę/m-c
zł/odbiorcę/m-c

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca
obowiązywania taryfy.
Wyszczególnienie

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
1.

2.

1.

OŚ 1

2.

OŚ 2

3.

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

Cena/stawka
netto

Jednostka miary

4.

5.

6,26
2,10
6,38
2,10

zł/m³
zł/odbiorcę/m-c
zł/m³
zł/odbiorcę/m-c

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca
obowiązywania taryfy.
Wyszczególnienie

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
1.

2.

1.

ZW 1

2.

ZW 2

Cena/stawka
netto

Jednostka miary

3.

4.

5.

Cena za dostarczoną wodę
Stawka opłaty abonamentowej
Cena za dostarczoną wodę
Stawka opłaty abonamentowej
Stawka opłaty za utrzymanie
urządzeń do celów p.poż.

4,63
3,00
4,78
3,00
1.750,00

zł/m³
zł/odbiorcę/m-c
zł/m³
zł/odbiorcę/m-c
zł/odbiorcę/m-c

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca
obowiązywania taryfy.
Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
1.

2.

1.

OŚ 1

2.

OŚ 2

Wyszczególnienie

Cena/stawka
netto

Jednostka miary

3.

4.

5.

6,43
2,10
6,58
2,10

zł/m³
zł/odbiorcę/m-c
zł/m³
zł/odbiorcę/m-c

Cena za odprowadzone ścieki
Stawka opłaty abonamentowej
Cena za odprowadzone ścieki
Stawka opłaty abonamentowej
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Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania taryfy.
Wyszczególnienie

Cena/stawka
netto

Jednostka miary

3.

4.

5.

Cena za dostarczoną wodę
Stawka opłaty abonamentowej
Cena za dostarczoną wodę
Stawka opłaty abonamentowej
Stawka opłaty za utrzymanie
urządzeń do celów p.poż.

4,66
3,00
4,78
3,00
1.750,00

zł/m³
zł/odbiorcę/m-c
zł/m³
zł/odbiorcę/m-c
zł/odbiorcę/m-c

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
1.

2.

1.

ZW 1

2.

ZW 2

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania taryfy.
Wyszczególnienie

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
1.

2.

1.

OŚ 1

2.

OŚ 2

3.

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

Cena/stawka
netto

Jednostka miary

4.

5.

8,79
2,10
8,93
2,10

zł/m³
zł/odbiorcę/m-c
zł/m³
zł/odbiorcę/m-c

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 w/w tabel dolicza się podatek od towarów
i usług, zgodnie z § 2 pkt 1) pkt2) i pkt 6) rozporządzenia.
5. 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 wymienionymi w pkt. 1 Taryfy.
Z uwagi na pełne wyposażenie budynków i nieruchomości zlokalizowanych na terenie
działalności przedsiębiorstwa w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do budynków
i nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.
W przypadku braku wyposażenia budynków i nieruchomości w urządzenia pomiarowe ilość
odprowadzanych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody
pobranej lub określonej w umowie.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed
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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.
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje
o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku
potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.
Opłata abonamentowa pobierana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru
wody. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na
warunkach i w terminach określonych w umowie.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
6.1

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na cele wynikające z zadań
własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same
zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę
budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej,
przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana
jest tym samym procesom technologicznym, a dla wszystkich odbiorców usług
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zainstalowało wodomierze główne.
W zakresie dostawy wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostarcza
uzdatnioną wodę do wszystkich odbiorców.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbiera od wszystkich kontrahentów ścieki,
które odprowadzane są do oczyszczalni ścieków gdzie poddane są procesowi oczyszczania.
6.2

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 prawnych,
a także zostały określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Nowej Dębie.
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