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1.Informacje ogólne
Przedłożone taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich stosowania obowiązujące
na terenie gminy Karpacz na okres 1 roku od dnia 01 marca 2014 r. do dnia 28 luty 2015 r.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
-

ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póżn. zm.), zwana dalej
Ustawą,

-

rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia
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 odprowadzania ścieków świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. z siedzibą w Karpaczu.

2. Rodzaje prowadzonych działalności
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karpaczu. zwany dalej
„Spółką” działa na podstawie umowy sporządzonej w formie

Aktu Notarialnego nr

A/2238/2013 z dnia 30 września 2013 r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej
Górze przy ulicy Jana Matejki 4/1, przez Notariusz Danutę Garbaczow.
Przedmiotem działalności spółki wynikającym z umowy i wpisu do rejestru sądowego jest:
-

zaopatrzenie w wodę ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji,

-

usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

-

usuwanie odpadów z terenu gminy,

-

wykonywanie usług wodno – kanalizacyjnych,

-

administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkalnymi Gminy Karpacz,

-

administrowanie i zarządzanie wspólnotami lokalowymi,
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-

wykonywanie usług budowlanych,

-

wykonywanie usług transportowych,
Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Karpacz na podstawie Decyzji
wydanej przez Burmistrza miasta Karpacz z dnia 25-11-2013 r.
Zgodnie z zezwoleniem Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na ujmowaniu
i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków
na terenie miasta i gminy Karpacz za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych:
-

będących w posiadaniu Spółki.

3. Rodzaj i struktura taryf
W rozliczeniach z Odbiorcami usług w zależności od ich zakwalifikowania do odpowiednich
grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat.
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita
wieloczłonowa, składająca się z:
-

ceny – wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,

-

stawki opłaty

abonamentowej –

wyrażonej w złotych na odbiorcę na okres

rozliczeniowy.
Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa
niejednolita wieloczłonowa, składająca się z:
-

ceny – wyrażonej w złotych za 1 m3 odprowadzanych ścieków,

-

stawki opłaty

abonamentowej – wyrażonej w złotych na odbiorcę na okres

rozliczeniowy.
Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.
Dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców ustalono stawkę opłaty za przyłączenie
do urządzeń

wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki (wyrażoną

w złotych za jedno przyłącze).
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4. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowe grupy Odbiorców usług obejmują Odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki zużycia wody lub odprowadzenia ścieków, warunków zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu
rozliczeń za świadczone usługi.
Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną
grupę taryfową Odbiorców usług oraz jedną grupę taryfową Odbiorców usług w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono jedną grupę taryfową odbiorców
wody W:
- wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe oraz przemysłowe.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono jedną grupę taryfową
Odbiorców usług - S.

5. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita
wieloczłonowa.
Dla grupy taryfowej W obowiązuje taryfa składająca się z:
-

ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody,

-

stawek opłat abonamentowych, niezależnych od ilości dostarczonej wody,
wyrażonych w złotych na Odbiorcę usług na okres rozliczeniowy, które są stosowane
w następujących przypadkach:
a) dla Odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza głównego
Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty:
-

utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych,

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Karpaczu
5

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
__________________________________________________________________________________________

-

odczytu wodomierza,

-

rozliczenia za pobraną wodę;

b) dla Odbiorcy rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia wody
Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty:
-

utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych,

-

rozliczenia za pobraną wodę;

c) dla Odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego
ilość wody bezpowrotnie zużytej
Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty:
-

odczytu wodomierza,

-

rozliczenia za pobraną wodę;

d) dla Odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym
wody w budynku wielolokalowym
Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty:
-

odczytu wodomierza,

-

rozliczenia za pobraną wodę.

Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki od Odbiorców usług obowiązuje taryfa
niejednolita wieloczłonowa.
Dla grupy taryfowej S obowiązuje taryfa składająca się z:
-

ceny wyrażonej w złotych za m³ odprowadzonych ścieków,

-

stawki opłaty abonamentowej wyrażonej w złotych na Odbiorcę usług na okres
rozliczeniowy, które są stosowane w następujących przypadkach:
a) dla Odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego
Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty:
- utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych,
- rozliczenia za odprowadzone ścieki;
b) dla Odbiorcy rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia wody
Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty:
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- utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych,
- rozliczenia za odprowadzone ścieki.
Dla taryfowej grupy Odbiorców W obliczono stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń
wodociągowych, będących w posiadaniu Spółki – wyrażoną w złotych za jedno przyłączenie.
Opłaty te pokrywają koszty przeprowadzenia prób technicznych wykonanego przez Odbiorcę
przyłącza wodociągowego.
Dla taryfowej grupy Odbiorców S obliczono stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki – wyrażoną w złotych za jedno przyłączenie.
Opłaty te pokrywają koszty przeprowadzenia prób technicznych wykonanego przez Odbiorcę
przyłącza kanalizacyjnego.

Spółka przedstawia poniżej strukturę taryf i wysokość cen za 1 m³ wody i ścieków oraz
stawek opłat abonamentowych i stawek opłat za przyłączenie wyrażonych w złotych na okres
od 1.03.2014 r. do 28.02.2015 r.
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody.

Lp.
0
I.

Wyszczególnienie
Taryfowa grupa
Odbiorców/Symbol
Rodzaj cen i stawek opłat
taryfy
1
2
W
1.
cena wody (zł/ m3):

Cena/stawka
(netto)

Cena/stawka
(brutto)

3

4

3,70

4,00

2.

stawka opłaty abonamentowej

a

odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego

5,00

5,40

b

odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm
zużycia wody

2,80

3,02

c

odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza
dodatkowego, mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej

3,00

3,24

odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza w
budynku wielolokalowym, przy punkcie
czerpalnym wody

d

3,00
3,24
Kolumna 4 została umieszczona w tabeli tylko i wyłącznie dla celów poglądowych (do ceny netto doliczono
podatek VAT w wysokości 8%).
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Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzenia ścieków.

Wyszczególnienie

Lp.
Taryfowa grupa
Odbiorców/Symbol
taryfy

Rodzaj cen i stawek opłat

0

1

2

1.

S

Cena/stawka
(netto)

Cena/stawka
(brutto)

3

4

7,16

7,73

1.

cena za ścieki (zł/m3)

2.

stawka opłaty abonamentowej

a

odbiorcy rozliczani wg wskazań
wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego

2,50

2,70

b

odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm
zużycia wody

2,50

2,70

Kolumna 4 została umieszczona w tabeli tylko i wyłącznie dla celów poglądowych (do ceny netto doliczono podatek
VAT w wysokości 8%).

Tabela 3. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Lp.

Taryfowa grupa
Odbiorców/Symbol
taryfy

Rodzaj opłat

Cena
(netto)

Cena
(brutto)

0

1

2

3

4

1

W

stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń
wodociągowych [zł/1 przyłączenie]

60

73,8

2

S

stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń
kanalizacyjnych [zł/1 przyłączenie]

60

73,8

Kolumna 4 została umieszczona w tabeli tylko i wyłącznie dla celów poglądowych (do ceny netto doliczono podatek
VAT w wysokości 23%).
Powyższe stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów, zawierają koszty przeprowadzenia prób
technicznych.
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6. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie określonych
w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki
na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną
fakturą.
Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego czy odbiorca
usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki.
Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego,
a w przypadku jego braku zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia
wody.
Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie zainstalowanego i utrzymywanego
przez Odbiorcę urządzenia pomiarowego, a w razie jego braku jako równą ilości pobranej
wody lub ilości określonej w umowie.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest
na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług
na warunkach określonych przez Spółkę .

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
7.1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu
o takie same zasady technologiczne i techniczne i dlatego nie wprowadza się zróżnicowania
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taryf. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i
wielolokalowych oraz budynków użyteczności publicznej i odbiorców przemysłowych. Woda
poddawana jest tym samym procesom.
Roczna ilość dostarczonej wody wyniesie – 412 000 m³
W zakresie dostawy wody Spółka ponosi koszty stałe związane z utrzymaniem urządzeń
w gotowości, odczytami i rozliczeniami, niezależnie od tego czy poszczególny Odbiorca
w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest dla wszystkich Odbiorców usług
w oparciu o takie same zasady techniczne i technologiczne i dlatego nie wprowadza się
zróżnicowania taryf.
Roczna ilość odprowadzonych ścieków wyniesie – 550 000 m³.
W zakresie odprowadzania ścieków Spółka ponosi koszty stałe związane z utrzymaniem
urządzeń w gotowości i rozliczeniami, niezależnie od tego czy poszczególny Odbiorca
w danym okresie będzie faktycznie odprowadzał ścieki czy też nie.
W ramach swojej działalności spółka utrzymuje urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
w stałej gotowości do pracy.
7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w taryfach ceny i stawki opłat abonamentowych stosuje się przy zachowaniu
standardów jakościowych obsługi Odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów
prawa, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Jakość wody produkowanej i dostarczanej przez Spółkę jest zgodna zarówno z normami
krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć powierzchniowych,
głębinowych oraz drenażowych i podlega uzdatnianiu.
Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.
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