Załącznik do uchwały nr 59/VIII/2015
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 18 czerwca 2015r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW

zatwierdzone uchwałą
Rady Miejskiej w Praszce

Taryfy obowiązują od dnia 1.08.2015r. do 31.07.2016 r.

SPIS

TREŚCI

:

1. Rodzaj prowadzonej działalności.
2. Rodzaj i struktura taryfy.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i
urządzenia pomiarowe.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

INFORMACJE OGÓLNE

PPU ”GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce przedstawia wniosek taryfowy zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na teren Miasta i Gminy
Praszka na okres od 1.08.2015r. do 31.07.2016r.
Taryfy zostały opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.06.2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z
2015r. poz. 139) , zwanej dalej Ustawą , oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa
z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf , wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127 , poz. 886 ), zwanego dalej Rozporządzeniem.
Zgodnie z art. 22 ustawy taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych
zdrojów oraz wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania terenów
zielonych.

1. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Spółka działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego w
dniu 13.08.1993r. Repertorium A 617/93.
2. Przedmiotem działalności spółki wynikającym z umowy i wpisu do rejestru
sądowego w zakresie dotyczącym taryf jest :
a.
b.
c.
d.
e.

pobór i uzdatnianie wody,
działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
odprowadzanie ścieków,
usługi sanitarne i pokrewne,
wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY
Za dostarczoną wodę stosuje się taryfę niejednolitą ( zawierającą
poszczególnych grup odbiorców ) – dwuczłonową składającą się :

różne ceny dla

1. ceny za m 3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie
odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody. Cena za dostarczoną wodę wyrażona jest w
zł/m 3.
2. ze stawki opłaty abonamentowej – niezależnej od ilości dostarczonej wody,
wyrażonej w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków stosuje się taryfę niejednolitą (
zawierającą różne ceny dla poszczególnych grup odbiorców ) , dwuczłonową
składającą się :
1. ceny za m 3 odebranych ścieków rozliczanych na podstawie zużycia wody lub
urządzenia pomiarowego,
2. ze stawki opłaty abonamentowej wyrażonej w złotych na odbiorcę usługi
dotyczącej tylko odprowadzania ścieków
(bez dostarczania wody ).

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG
Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono uwzględniając zróżnicowanie kosztów dla
poszczególnych grup.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono :
1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, ochrony zdrowia,
rolników indywidualnych, rodzinne ogrody działkowe :
2. Grupa 2 - przemysł , handel , usługi
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono :
1. Grupa 1- gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, ochrony zdrowia,
rolników indywidualnych.
2. Grupa 2 -przemysł , handel. usługi

4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
A. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe dostarczanie wody
Lp.

1.

Cena/staw
ka opłaty
netto

Jednostka
miary

1. Cena za 1m3dostarczonej wody

3,70

zł / m 3

2.Stawka opłaty abonamentowej

15,00

zł /na odbiorcę /za okres

WYSZCZEGÓLNIENIE

Gospodarstwa
domowe,
jednostki budżetowe, ochrona
zdrowia, rolnicy indywidualni,
rodzinne ogrody działkowe:

rozliczeniowy(*)

2.

3.
4.
5.

Przemysł, handel, usługi
1. Cena za 1 m3 dostarczonej
wody

5,50

zł/ m 3

2.Stawka opłaty abonamentowej

15,00

zł /na odbiorcę /za okres
rozliczeniowy(*)

Uwaga(*) okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące

B. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp.
1.

Jednostki
miary

6,81

zł / m 3

9,70

zł /m 3

36,00

zł /na odbiorcę /za
okres rozliczeniowy(*)

WYSZCZEGÓLNIENIE
Gospodarstwa
domowe,
jednostki budżetowe, ochrona
zdrowia, rolnicy indywidualni,
rodzinne ogrody działkowe
1.Cena za odprowadzane ścieki

2.

Cena/stawka
opłaty netto

Przemysł , handel i usługi
1. Cena za odprowadzane ścieki
2.Stawka opłaty abonamentowej
a) Wyposażone w urządzenia
pomiarowe do ścieków

Uwaga: (*) okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące
Do cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w określonej ustawą wysokości.

5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM
WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI
W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE
1. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej, opłata za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za
każdy miesiąc , w którym były świadczone usługi.
2. Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od
tego, czy Odbiorca pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie
rozliczeniowym.
3. Stawka opłat abonamentowych wyrażona jest w zł/na odbiorcę na okres
rozliczeniowy (3miesiące).
4. Od Odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody pobiera się opłatę abonamentową jak dla odbiorców
wyposażonych w wodomierze .

5. W przypadku , gdy świadczy się wyłącznie usługę odprowadzania ścieków i
brak jest urządzenia pomiarowego do ścieków, ilość ścieków określa się na
podstawie odczytów wodomierzy własnych zainstalowanych na ujęciach
własnych odbiorców lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody.

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców w
oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.
Spółka świadczy usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków dla miasta i
gminy Praszka, a dla gminy Gorzów Śl. w zakresie odbioru ścieków.
2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu
standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących
przepisów prawa określonych w Ustawie i Rozporządzeniu oraz Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr 273/XXXVII/2006
Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26.01.2006r.).

