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Informacje ogólne.
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę obowiązujące na terenie Gminy Mierzęcice na okres 12 miesięcy tj. od
01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.
Opracowane zostały na podstawi e zasad określonych wart. 20-23 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.139 z póź. zm) oraz przepisów
określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z 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 ).
Taryfy określają warunki ich stosowania i dotyczą wszystkich odbiorców usług
wodociągowych, świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Wodnej
i Komunalnej w Mierzęcicach.
CZĘŚĆ I
Rodzaje prowadzonej działalności.
Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach powołany Uchwałą
Rady Gminy Nr VIII/43/94 z 28.12.1994 r. prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Mierzęcice.
Działalność ta była prowadzona na podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy
Mierzęcice Nr VIII/43/94 z 28.12.1994 r. i aktualnie zmienionego Uchwałą Nr
XIV/103/2015 z 28.10.2015 r. oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/273/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9
czerwca 2006 r.
Zgodnie z tym przedmiotem działań Zakładu jest ujmowanie ,uzdatnianie i dostarczanie
wody odbiorcom usług za pomocą urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu
G.Z.G.W. i K. Mierzęcice.
Prowadzona jest również działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
objętych odrębną taryfą obowiązującą do 31.05.2017 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
Mierzęcice Nr XIV/104/2015 z 28 października 2015 r.
Zakład prowadzi także działalność dodatkową w zakresie instalacji wodno
-kanalizacyjnych oraz usług komunalnych w postaci opróżniania osadników
bezodpływowych.
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CZĘŚĆ II
Rodzaj i struktura taryfy
Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr
127 poz. 886)
i kryterium tam zawartych, Zakład przyjął w zakresie zaopatrzenia w wodę taryfę
niejednolitą, zawierającą różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za
dostarczoną wodę a w zakresie struktury taryfy, taryfę wieloczłonową, zawierającą ceny i
stawki opłat.
CZĘŚĆ III
Taryfowe grupy odbiorców usług.
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych oraz zróżnicowanie
kosztów zaopatrzenia w wodę tj. kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów budowy
i rozbudowy urządzeń wodociągowych zgodnie z §13 i 14 Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886) przyjęto taryfę
niejednolitą dokonując podziału odbiorców usług na dwie grupy taryfowe, przypisując
do poszczególnych grup odpowiadające im koszty świadczonych usług.
Ustalono dwie grupy odbiorców usług, obejmują one:
W l - grupa odbiorców reprezentowana przez gospodarstwa domowe, podmioty
gospodarcze oraz podmioty użyteczności publicznej i instytucje, zużywająca
wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno- bytowe.
W 2 - grupa odbiorców prowadzących działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę zużywająca wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele
socjalno -bytowe.
Taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę jako należności za
utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych, jednostkę
usługi odczytu wodomierza i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody.
Taryfa ustala także stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
będących w posiadaniu Zakładu, która wynika z kosztów odbioru i prób technicznych
przyłącza wodociągowego wybudowanego przez odbiorcę usług.
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CZĘŚĆ IV
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
TABELA l.

Symbol
grupy
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Cena/Stawka
Wyszczególnienie
netto

z VAT
8%

Jednostka
miary

1

2

3

4

5

6

W1

Gospodarstwa
domowe i pozostali
odbiorcy usług

Cena za 1m3
dostarczonej
wody

3,80

4,10

zł/m3

Cena za 1m3
dostarczonej
wody

2,50

2,70

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

5,61

6,06

zł.(odbiorca)
miesięcznie

Stawka opłaty
abonamentowej

33,19

35,85

zł.(odbiorca)
miesięcznie

Stawka opłaty
abonamentowej

118,00

127,44

zł.(odbiorca)
miesięcznie

Stawka opłaty
abonamentowej

331,89

358,44

zł.(odbiorca)
miesięcznie

Stawka opłaty
abonamentowej

5,61

6,06

zł.(odbiorca)
miesięcznie

W2

1

2

3

4

5

Odbiorcy prowadzący
działalność w zakresie
zbiorowego
zaopatrzenia w wodę
Odbiorcy u których
przepływ nominalny
wody (Qnom) nie
przekracza 10 m3/h
Odbiorcy u których
przepływ nominalny
wody (Qnom) jest
większy od 10 m3/h
ale nie przekracza 25
m3/h
Odbiorcy u których
przepływ nominalny
wody (Qnom) jest
większy od 25 m3/h
ale nie przekracza 60
m3/h
Odbiorcy u których
przepływ nominalny
wody (Qnom) jest
większy od 60 m3/h
ale nie przekracza 150
m3/h
Odbiorcy rozliczani
ryczałtowo
(nieopomiarowani)
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Wysokość stawek opłaty za przyłączenie do u rządzeń wodociągowych.
TABELA 2.

Symbol
grupy

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/Stawka

Lp.

Jednostka
miary

z VAT
23%

netto

1

2

3

4

5

6

1

Odbiorcy wody

Stawka opłaty za
przyłączenie do
urządzeń
wodociągowych
będących w
posiadaniu
Zakładu (odbiór
techniczny
przyłącza
wodociągowego
wybudowanego
przez odbiorcę
usług)

85,00

104,55

zł/przyłączenie

Zgodnie z§ 2 pkt. 9, 11 i § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28
czerwca 2006r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886) do cen i stawek opłat określonych
w kolumnie 4 tabeli 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług
w aktualnie obowiązującej wysokości określonej odrębnymi przepisami.

CZĘŚĆ V
Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
w przyrządy i urządzenia pomiarowe .

1.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę
obejmująca:

obowiązuje taryfa wieloczłonowa

· cenę wyrażoną w złotych za m 3 dostarczonej wody.
· stawkę opłaty abonamentowej naliczaną co miesięcznie każdemu odbiorcy
niezależnie od ilości pobranej wody, także w przypadku całkowitego braku jej
poboru . Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę
na miesiąc.
2.

Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustala się jako iloczyn taryfowych cen
i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

3.

Ilości pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się
zgodnie z ich wskazaniami .
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4.

W przypadku braku wodomierzy , o których mowa w pkt 3, ilości dostarczonej wody do
budynku ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.0 1.2002r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz
70) .

5.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie
wstrzymuje jej zapłaty.

6.

W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie
odbiorcy usług, zwraca się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

7.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego do rozliczeń stosuje się średnie zużycie
wody z okresu 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest
możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego
lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
nieprawidłowego działania wodomierza .

8.

Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach na wniosek odbiorcy
usług
dokonuje
sprawdzenia
prawidłowości
działania
wodomierza,
w przypadku , gdy sprawdzenie prawidłowości jego działania nie potwierdza zgłoszonej
przez odbiorcę wody niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia.

CZĘŚĆ VI
Warunki stosowania cen i

stawek opłat.

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

-

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane jest dla wszystkich odbiorców usług
w oparciu o te same zasady technologiczne i techniczne, wynikające
z obowiązujących przepisów prawa. Zróżnicowanie taryfowych grup odbiorców,
wynika z kosztów eksploatacji urządzeń wodociągowych i ma na celu eliminację
subsydiowania skrośnego.

-

W zakresie działalności Zakład ponosi koszty stałe związane z obsługą odbiorców
i utrzymaniem w gotowości do świadczenia usług, urządzeń wodociągowych .Koszty
te Zakład ponosi bez względu na to czy nastąpił pobór wody przez odbiorcę czy też
nie. Pokrycie ich uzasadnia stosowanie opłaty abonamentowej , co znajduje
podstawę w§ 13 ust 3 rozporządzenia Ministra Budownictwa z 2006r. Dz. U. Nr 127
poz. 886.

-

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 czerwca 200 l r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz 139 ).

-

Zakład obciąża gminę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych , za
wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic
i publicznych terenów zielonych według ceny m3 wody określonej dla taryfowej
grupy odbiorców – W-1.
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2.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

-

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu
standardów jakościowych
obsługi
odbiorców
usług,
które wynikają
z obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu dostarczania wody
obowiązującego na terenie gminy Mierzęcice zatwierdzonego Uchwałą
Nr XLI/273/2006 Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2006r. oraz umów zawartych
z odbiorcami.

-

W zakresie jakości wody jej bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego Zakład
stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
Dz. U. poz. 1989 z póź. zm. prowadząc kontrolę wewnętrzną przydatności
wody, która jest uzupełnieniem monitoringu zewnętrznego prowadzonego przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

-

Zakład na wystąpienie odbiorcy udziela wszelkich informacji w zakresie
prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i sposobu
wykonywania zaopatrzenia w wodę.

-

Taryfa podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo
przyjęty w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia jej w życie.
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