Uchwała Nr XXI/88/2004
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 25 maja 2004r.
w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz.1568) ) oraz na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada
Miejska w Ujeździe:
§1
Zatwierdza taryfy cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla odbiorców na terenie gminy Ujazd korzystających z urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 02.07.2004 roku do dnia
01.07.2005 roku.

Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/88/2004
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 25 maja 2004r.
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STANDARDÓW

TARYFY I CENY OPŁAT ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW
1.INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Niniejsza taryfa obowiązuje odbiorców obsługiwanych przez zakład
budŜetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe,
zwany dalej „sprzedawcą”.
1.2 Taryfa zawiera rodzaje oraz wysokości:
a) ceny za dostawę wody
b) ceny za odbiór ścieków
c) ceny za odbiór ścieków dla odbiorców z przydomowymi przepompowniami
ścieków
d) stawki opłat za utrzymanie zestawu wodomierzowego
e) bonifikat i upustów za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi
odbiorców
f) opłaty za nielegalny pobór wody i nielegalny zrzut ścieków
1.3 Taryfa uwzględnia
a) ustawę z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
b) ustawę z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)
c) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 września 2000r. w sprawie
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby
gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości
wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 937)
w
d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)
e) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r.
w
sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
1.4 Taryfę stosuje się do rozliczeń z odbiorcami stosownie do zakresu
świadczonych usług i zawartych umów oraz w zakresie nielegalnego poboru
wody i nielegalnego zrzutu ścieków.
1.5 Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatek od towarów i
usług.

1.6 Rozliczenie oparte na wskazaniach urządzeń do pomiaru zuŜycia wody i
ścieków, dokonywane są z dokładnością do 1 m3

2. DEFINICJE
W taryfie uŜywa się następujących pojęć, które są zgodne z definicjami określonymi w
ustawie i rozporządzeniu taryfowym.
2.1

odbiorca usług – kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych
z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie
umowy z zakładem wodociągowo - kanalizacyjnym.

2.2 taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich
stosowania.
2.3

wodomierz – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na
kaŜdym przyłączu wody lub ujęciu odbiorcy.

2.4

urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzonych
ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.

2.5

cena za dostarczoną wodę – wielkość wyraŜona w jednostkach pienięŜnych, którą
odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić zakładowi wodociągowo-kanalizacyjnemu
za 1m3 dostarczonej wody ; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług – VAT,
w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

2.6

cena za odprowadzanie ścieków – wielkość wyraŜona w jednostkach pienięŜnych,
którą odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić zakładowi wodociągowokanalizacyjnemu za 1m3 odprowadzonych ścieków; do ceny dolicza się podatek od
towarów i usług – VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

2.7

3

opłata – wielkość wyraŜona w jednostkach pienięŜnych, którą odbiorca usług jest
zobowiązany zapłacić zakładowi wodociągowo-kanalizacyjnemu za usługę
dostarczoną w okresie rozliczeniowym; do opłaty dolicza się podatek od towarów i
usług – VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW
3.1 odbiorcy za dostarczenie wody, odbiór ścieków i usługi pozostałe rozliczani są
według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych.
3.2 odbiorcy za zuŜytą wodę bez kanalizacji są rozliczani raz na kwartał.
3.3 odbiorcy za zuŜytą wodę i ścieki są rozliczani raz w miesiącu.
3.4 odbiorcy za zrzut ścieków, posiadających własne ujęcie wody rozliczani są raz na
miesiąc.
3.5 odbiorcy za wodę i ścieki posiadający własne ujęcie wody oraz przyłącz z sieci
wodociągowej rozliczani są raz na miesiąc a ilość zrzutu ścieków jest sumowana.

3.6 w przypadku stwierdzenia błędu w pomiarze lub odczycie wskazań układu
pomiarowego, które spowodowały błędne naliczenie naleŜności za pobraną wodę
lub odbiór ścieków, sprzedawca dokonuje korekty wystawionych faktur.
3.7 nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności
ustalonych na najbliŜszy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zaŜąda jej zwrotu.

4 SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ WODY
4.1 opłatę za zuŜytą wodę w okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn sprzedanej wody i ceny
określonej w taryfie, ustalonej zgodnie ze wskazaniem wodomierza.
4.2 opłatę za zuŜytą wodę, w razie braku urządzenia pomiarowego, w okresie
rozliczeniowym stanowi iloczyn norm określonych w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.(Dz. U. Nr.8, poz. 70) i ceny określonej w taryfie.
4.3 opłatę za utrzymanie zestawu wodomierzowego ustala się na podstawie średnicy
urządzenia pomiarowego zabudowanego na przyłączu.

5 SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ODBIÓR ŚCIEKÓW
5.1 opłatę za odbiór ścieków w okresie rozliczeniowym stanowi stosunek 1:1 iloczynu
zuŜytej wody i ceny określonej w taryfie.
5.2 opłatę za zuŜytą wodę, w razie braku urządzenia pomiarowego, w okresie rozliczeniowym
stanowi iloczyn norm określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002r.(Dz. U. Nr.8, poz. 70) i ceny określonej w taryfie.

6 BONIFIKATY I UPUSTY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW
JAKOŚCIOWYCH OBSŁUGI ODBIORCÓW
6.1 w razie niedotrzymania standardów jakościowych zawartych w Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 04.09.2000r(Dz. U. Nr 82, poz.937) dostawca zastosuje bonifikatę
ilościową, niezbędną do uzyskania jakości wody określonej w w/w rozporządzeniu.
6.2 w razie niedotrzymania standardów jakościowych zawartych w Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 19.05.1999r(Dz. U. Nr 50, poz.501) odbiorca dostosuje własną sieć w
urządzenia niezbędne do prawidłowej jakości ścieków.
6.3 zakład wodociągowo-kanalizacyjny zobowiązany jest do udzielenia
odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia
w wodę i odprowadzenia ścieków.
6.4wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków moŜe nastąpić bez
uprzedniego zawiadomienia odbiorcy w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające
zagroŜenie dla Ŝycia, zdrowia i środowiska lub uniemoŜliwiające świadczenie usług, w
szczególności, gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma moŜliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę
lub odprowadzenia ścieków
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagroŜenie dla Ŝycia,
zdrowia lub środowiska,
6.5 o wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, o którym mowa w ust.2,
zakład wodociągowo-kanalizacyjny niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób
zwyczajowo przyjęty.

7 TABELE CEN I STAWEK ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR
ŚCIEKÓW
TARYFA ILOŚCIOWA WIELOCZŁONOWA

7.1 Stawki opłat za wodę
7.1.1 cena za dostawę zaleŜna od wskazania wodomierza za 1m3
W1
dla wszystkich odbiorców
2,06 zł
7.1.2 miesięczna opłata stała za utrzymanie zestawu wodomierzowego w wysokości:
a) 1,50 zł dla wodomierzy o średnicy od 15 do 20 mm włącznie
b) 5,00 zł dla wodomierzy o średnicy od 25 do 40 mm włącznie
c) 15.00 zł dla wodomierzy o średnicy od 50 do 80 mm włącznie
d) 20,00 zł dla wodomierzy o średnicy od 100 i więcej mm

TARYFA ILOŚCIOWA JEDNOCZŁONOWA

7.2 Stawki opłat za odbiór ścieków
7.2.1. cena zaleŜna od wskazania wodomierza w stosunku 1:1 za 1m3
S-1
dla wszystkich odbiorców 2,62 zł.
Podane stawki za wodę i ścieki są stawkami netto, do których naleŜy doliczyć
obowiązujący podatek VAT.

8 OPŁATY ZA DODATKOWE USŁUGI

USŁUGI DODATKOWE

8.1 Stawki zryczałtowane
8.1.1 opłata za odcięcie wody na wniosek odbiorcy
8.1.2 opłata za odcięcie wody w okolicznościach
zawinionych przez odbiorcę
8.1.3 przywrócenie dostawy wody na wniosek odbiorcy
8.1.4 opłata za odcięcie ścieków lub przywrócenie do eksploatacji

50,00zł
100,00zł
50,00zł
50,00zł

Podane stawki w usługach dodatkowych są stawkami netto, do których naleŜy doliczyć
obowiązujący podatek VAT.

