TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązujące na terenie miasta Ciechocinka
na okres od dnia 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.
1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Ciechocinka na okres dwunastu miesięcy:
od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r. Taryfa określa również warunki stosowania cen i stawek
a także warunki rozliczeń za świadczone usługi z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
w urządzenia pomiarowe.
Taryfa została opracowana na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139), zwanej dalej Ustawą,
- 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 odbiorców usług w zakresie dostawy wody
i odprowadzania ścieków, wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ciechocinku, z wyłączeniem kontrahentów, którym świadczone są
usługi hurtowe, a także usług oczyszczania ścieków przyjmowanych na punkt zlewny
w oczyszczalni.
Zgodnie z art. 22 Ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni
i zdrojów ulicznych oraz zużytą do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.
2. Rodzaj prowadzonej działalności
Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie:
- zezwolenia wydanego decyzją Zarządu Miasta Ciechocinka z dnia 14.08.2002r. GM-8040/8/2
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej
Ciechocinka Nr XXXVI/330/06 z dnia 30.03.2006r. (zmiana: Uchwała nr XLIV/342/14 z dnia
08.09.2014r.)
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Spółki stanowi:
- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom,
z którymi zawarto umowy,
- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
dostarczanych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy.
Spółka prowadzi również działalność obejmującą:
- budowę i remonty urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- wykonywanie zleconych zadań świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym związanych
z odprowadzaniem i oczyszczaniem i oczyszczaniem wód opadowych i roztopowych.
3. Rodzaj i struktura taryfy
Spółka stosuje taryfę jednolitą, wieloczłonową zawierającą ceny za dostawy wody dla
poszczególnych odbiorców. Proponowana taryfa wieloczłonowa obejmuje ceny jednostkowe
i stawkę opłaty abonamentowej:
- cenę za 1 m³ dostarczanej wody,
- cenę za 1m³ odprowadzanych ścieków,
- stawkę opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego
odprowadzanych ścieków i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub odprowadzonych
ścieków.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków pozostano przy
taryfie cen i stawek dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców (handel, usługi, działalność
gospodarcza, przemysł) tj. taryfę jednolitą, wieloczłonową (z opłatą abonamentową) dla obu grup
taryfowych dla łatwości obliczania opłat, sprawdzenia przez odbiorców usług wysokości opłat ich
dotyczących.

Obciążanie za zrzut ścieków solankowych następuje na podstawie opomiarowania poboru solanki
(dane podawane przez PUC S.A. na podstawie umowy).
Spółka świadczy pełen zakres usług dla wszystkich odbiorców zgodnie z zawartymi umowami.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Składniki taryfy

W rozliczeniach Spółki z odbiorcami usług, w zależności od ich zakwalifikowania, obowiązują
właściwe ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
1. Cena – wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
2. Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za ilość
dostarczonej wody – niezależna od ilości dostarczonej wody opłata za odczyt wodomierza głównego,
wodomierza dodatkowego (podlicznika) i rozliczenie należności, pobierana za każdy odczytany
wodomierz, naliczana w miesiącach dokonania odczytu i przeprowadzenia rozliczenia.
W rozliczeniach za odprowadzone ścieki:
1. Cena – wyrażona w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków,
2. Stawka opłaty abonamentowej za odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ilość
odprowadzonych ścieków – niezależna od ilości odprowadzonych ścieków opłata za odczyt
urządzenia pomiarowego ścieków i rozliczenie należności, pobierana za każde odczytane urządzenie
pomiarowe, naliczana w miesiącach dokonania odczytu i przeprowadzenia rozliczenia.
Do cen i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi
przepisami.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Cena/stawka
netto
brutto
3
4

Jednostka
miary
5

1.

Gospodarstwa domowe
- cena za dostarczoną wodę
- stawka opłaty abonamentowej

3,65
4,90

3,94
5,29

zł/m3
zł/odczyt i
rozliczenie

2.

Pozostali odbiorcy
- cena za dostarczoną wodę
- stawka opłaty abonamentowej

3,65
4,90

3,94
5,29

zł/m3
zł/odczyt i
rozliczenie

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Cena/stawka
netto
brutto
3
4

Jednostka
miary
5

1.

Gospodarstwa domowe
- cena za odprowadzone ścieki
- stawka opłaty abonamentowej

4,02
4,90

4,34
5,29

zł/m3
zł/odczyt i
rozliczenie

2.

Pozostali odbiorcy
- cena za odprowadzone ścieki
- cena za odprowadzone ścieki solankowe
- stawka opłaty abonamentowej (na podstawie pomiaru urządzenia)

4,02
10,59
4,90

4,34
11,44
5,29

zł/m3
zł/m3
zł/odczyt i
rozliczenie

5. Warunki stosowania taryfy (cen i stawek opłat) oraz warunki rozliczeń
- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryfy,
uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Taryfa nie podlega negocjacjom z odbiorcami usług.
- Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako
iloczyn taryfowych cen i stawek oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Do cen
dolicza się podatek VAT według obowiązujących przepisów (aktualna stawka wynosi 8%).
- Ilość pobranej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego oraz wodomierza
dodatkowego (ogródki – podlewanie ) tam, gdzie jest on zainstalowany.
- W przypadku braku wodomierza głównego ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie
z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
- W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym, ilość
dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem
różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów lokalowych,
którą pokrywa właściciel lub zarządca nieruchomości (jeżeli taka umowa po spełnieniu warunków
art. 6 Ustawy została zawarta).
- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody
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 w
analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku
ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie
prawidłowości działania wodomierza do organu do tego upoważnionego tj. Urzędu Miar i Wag.
- W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych
przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.
- Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia wskazań wodomierzy i rozlicza odbiorców usług w
cyklach:
- gospodarstwa domowe – co dwa miesiące
- pozostali odbiorcy tj. zbiorowi i działalności gospodarcze – comiesięcznie
- Odbiorca usług zobowiązany jest umożliwić dokonanie odczytu wodomierza głównego,
podlicznika, urządzenia pomiarowego przynajmniej raz na dwa okresy rozliczeniowe.
- Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie
określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia
w inny sposób.
- Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
- W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy usług
zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
- Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych, jeżeli są
zainstalowane. W przypadku braku tych urządzeń ilość ścieków ustala się jako równą ilości
pobranej wody.
- W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.
- Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania
ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami
dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku odniesienia do tych norm – jako
równą ilość ścieków określoną w umowie.
- Przedsiębiorstwo może naliczać opłatę za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zależności od wykorzystania przepustowości
oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego
stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych. Do stawki
opłaty dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
- Opóźnienia w zapłacie skutkują naliczeniem odsetek w wysokości ustawowej oraz mogą skutkować
wstrzymaniem dostawy wody do odbiorcy usług zalegającego dwa okresy obrachunkowe –
poprzedzone wezwaniem do zapłaty.

- Koszty odprowadzenia ścieków opadowych lub roztopowych kanalizacją ogólnospławną stanowią
wspólne dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych koszty związane z
odprowadzeniem ścieków.
- W przypadku dostawy wody bezpośrednio z sieci (hydrant) lub beczkowozem stosuje się cenę z
taryfy dla pozostałych odbiorców odliczając koszty transportu wg. cennika zakładowego
świadczenia usług na wynajem sprzętu transportowego (załącznik - uchwała Zarządu).
- Zgodnie z Regulaminem dostawy wody i odbioru ścieków za wodę na cele przeciwpożarowe,
pobraną przez jednostki straży pożarnej, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie
obciążało Gminę wg ceny taryfowej dla pozostałych odbiorców usług. W naszych kosztach
hydranty stanowią element sieci i alokacja jest rozliczana w kosztach sieci wodociągowej.
- Nie zastosowano stawki dodatkowej w taryfie za przekroczenie ładunku w ściekach, gdyż
obowiązek ustawowy badania ścieków spoczywa na dostawcy ścieków. Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne musi posiadać akredytację na laboratorium aby wykonać analizy
stanowiące podstawę do naliczania dodatkowej opłaty. Przedsiębiorstwo w załączniku do umowy o
zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków określiło parametry dostarczanych ścieków.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury mamy możliwość stosowania opłat
dodatkowych za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
wprowadzonych do kanalizacji (zał.1). Jako, że obecnie nie posiadamy laboratorium posiadającego
akredytację, takich opłat nie stosujemy. Badania w laboratorium zewnętrznym dokonujemy
comiesięcznie, jedynie dla potrzeb składania informacji zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym
na odprowadzanie ścieków do Inspekcji Ochrony Środowiska i Starostwa Powiatowego. Nadmienić
należy, że koszt jednego badania jest dość znaczny a przedsiębiorstwa kosztowo nie stać na
prowadzenie akredytowanego laboratorium. Przedsiębiorstwo dokonuje przez swoje laboratorium
sukcesywnie w danym roku badania parametrów odprowadzanych ścieków przez odbiorców usług
informując ich o pozostałych przekroczeniach w określonych parametrach.
- Zgodnie z § 16 ust. 5 Rozporządzenia jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej
możliwości wynikające z jej wysokości regulowane są niezależnie od tego czy odbiorca usług
pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
- Przedsiębiorstwo ustaliło cykl odczytów u odbiorców usług (§11 regulaminu), na 1 raz w
miesiącu dla odbiorców pozostałych i 2 miesiące dla gospodarstw domowych. Pozostałe
szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązujący na terenie działania przedsiębiorstwa oraz umowa.

