UCHWAŁA NR XLII/411/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tarnów.

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr
123, poz. 858) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku „Tarnowskich Wodociągów” Spółka z o.o. z siedzibą
w Tarnowie, Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:
§ 1.

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
ścieków na terenie Gminy Tarnów na okres od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
przedstawioną przez „Tarnowskie Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie
w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.
§ 3.
1. Uchwała podlega
Małopolskiego.

ogłoszeniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, przy czym taryfa,
o której mowa w § 1 obowiązywać będzie od dnia 1 marca 2010 r.

Załącznik
do uchwały nr XLII/411/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 22 stycznia 2010 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązujące na terenie Gminy Tarnów
w roku taryfowym 2010 (od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r.)

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowanych przez
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. oraz określają warunki ich stosowania
obowiązujące na terenie Gminy Tarnów w okresie jednego roku, tj. od 1 marca 2010
r. do 28 lutego 2011 r.
Podstawa prawna opracowania taryf:
-

-

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858), zwana
dalej ustawą,
rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. 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), zwane dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie
dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z
o. o.
1. Rodzaje prowadzonej działalności
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o prowadzą działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
podstawie zezwolenia wydanego decyzją Wójta Gminy Tarnów Nr GRK 7035/1/03 z
dnia 13 stycznia 2003 r., zwanego dalej zezwoleniem.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Spółki stanowi:

-

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i
dostarczanie wody dla odbiorców usług,
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie i
oczyszczanie ścieków dostarczonych przez dostawców ścieków.

2. Rodzaj i struktura taryfy
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. na podstawie przyjętych kryteriów
wprowadzają następujące taryfy:
-

w rozliczeniach za dostarczoną wodę taryfę dwuczłonową składająca się z ceny
wyrażonej w złotych za 1 m³ dostarczonej wody oraz opłaty abonamentowej,
w rozliczeniach za odprowadzane i oczyszczane ścieki taryfę jednoczłonową
składająca się z ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków,
stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych,
stawkę opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na
podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na
podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe
grupy:
3.1.

I.
II.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie taryfowe
grupy odbiorców usług:
podstawowa grupa to zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi i na cele socjalno - bytowe,
drugą grupę stanowią odbiorcy zużywający wodę na inne cele niż w
grupie I.

W I grupie rozliczana jest również woda pobrana z publicznych studni i
zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz
do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartą w
tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

3.2.
W zakresie odprowadzania ścieków występują dwie taryfowe grupy
odbiorców:
I.

II.

podstawowa grupa to dostawcy odprowadzający ścieki pochodzące ze
zużycia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na cele socjalno bytowe,
drugą grupę stanowią dostawcy odprowadzający ścieki pochodzące ze
zużycia wody na inne cele niż w grupie I.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do
odpowiednich grup taryfowych, o których mowa w punkcie 3, obowiązują
następujące ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.
Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2 pkt. 9 do 11 rozporządzenia
taryfowego dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej
odrębnymi przepisami.
4.1.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się
z:
-

ceny – wyrażonej w złotych za 1 m³ dostarczonej wody,
stawki opłaty abonamentowej – niezależnej od ilości dostarczonej wody,
płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody
lub też jego całkowitego braku, wyrażonej w złotych na jednego
odbiorcę/miesiąc.

Taryfowa grupa
odbiorców wody

Wyszczególnienie

I. Zaopatrzenie ludności Cena za 1m3 dostarczonej wody w
w wodę do spożycia i na rozliczeniach dokonywanych na
cele socjalno – bytowe
podstawie odczytu wskazań
wodomierza głównego lub na
podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody
II. Inne cele niż
Cena za 1 m3 dostarczonej wody

Cena - stawka
netto
Jednostka
01.03.2010 r. –
miary
28.02.2011 r.
2,40
zł/m3

2,74

zł/m3

wymienione w grupie I

Taryfowa
grupa

I i II

4.2.

Wyszczególnienie
Stawka opłaty abonamentowej –
wodomierz główny
Stawka opłaty abonamentowej –
wodomierz mierzący ilość wody
bezpowrotnie zużytej, rozliczenia z
osobą korzystającą z lokalu
w budynku wielolokalowym,
rozliczenia na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm
zużycia wody
Stawka opłaty abonamentowej wodomierz główny sprzężony

Cena - stawka
netto
Jednostka
01.03.2010 r. –
miary
28.02.2011 r.
5,76
zł/odbiorcę/miesiąc
1,83

zł/odbiorcę/miesiąc

57,92

zł/odbiorcę/miesiąc

Za odprowadzane ścieki:

W rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje taryfa jednoczłonowa
składająca się z ceny – wyrażonej w złotych za 1 m³ odebranych ścieków.

Taryfowa grupa
dostawców ścieków Wyszczególnienie
I. Zaopatrzenie w
wodę do spożycia
przez ludzi i na cele
socjalno – bytowe
II. Inne cele niż w
grupie I

4.3.

Cena za 1 m3 odprowadzonych
ścieków

Cena za 1 m3 odprowadzonych
ścieków

Opłaty dodatkowe:

Cena – stawka
netto
01.03.2010 r.
28.02.2011 r.

Jednostka
Miary

4,52

zł/m3

4,75

zł/m3

Rodzaj opłaty

Cena
– stawka netto
01.03.2010 r.
28.02.2011 r.

Jednostka
miary

Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – za każde
zł/m3/krotność
4,75
przekroczenie krotności dopuszczalnego stężenia składnika
przekroczenia
*
określonego w umowie lub w rozporządzeniu
Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i
100,00
zł/przyłącze
kanalizacyjnych
*
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

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, rozporządzenia oraz
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
gminy.
O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej, łączna opłata za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za
każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi.
Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych.
Opłata abonamentowa podlega wpłacie także w przypadku braku poboru wody
przez poszczególnych odbiorców usług.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
oraz opłatę abonamentową na warunkach i w terminach określonych w umowie.
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań
wodomierza głównego. Na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się
także, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z
nieruchomości.
Ilość ścieków w nieruchomościach wyposażonych w urządzenia pomiarowe
ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń. W rozliczeniach ilości
odprowadzonych ścieków - ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

W przypadku niesprawności 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 z uwagi na
brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie – na podstawie średniego
zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności
wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych
ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenie pomiarowe.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 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 stosowana
do powyższych celów poddawana jest tym samym procesom uzdatniania. W
zakresie dostawy wody Spółka ponosi jednakowe koszty stałe obsługi odbiorców, co
uzasadnia jednakową stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie
od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie pobiera wodę czy też nie, a
ponoszenie ich wymusza gotowość do jej dostarczania.
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w Taryfach ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu
standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących
przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na
prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.
Jakość wody produkowanej przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. jest
zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).
Jakość ścieków oczyszczanych przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.
odpowiada wszelkim wymaganiom określonym w rozporządzeniu Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984) dla
aglomeracji powyżej 100 000 RLM wyposażonych w oczyszczalnię ścieków.
Oczyszczanie ścieków odbywa się w procesie mechaniczno – biologiczno –
chemicznym zapewniającym pogłębioną redukcję związków biogennych.
Gospodarka odpadami z procesu uzdatniania wody i procesu oczyszczania
ścieków, jak i innej działalności Spółki odbywa się na podstawie decyzji Wojewody
Małopolskiego w pełnej zgodności z obowiązującym prawem. Tarnowskie
Wodociągi Sp. z o. o. na bieżąco realizują obowiązki wynikające z prawa ochrony
środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska zarówno w zakresie
poboru wody, jak i emisji zanieczyszczeń do środowiska. W zakresie korzystania ze
środowiska nie zostały na Spółkę nałożone w ostatnich latach żadne kary
administracyjne.

