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Taryfr dla zbiorowego zaopatrzenia W Wodę i żbiorowego odprowadzania ściekóW

l.Informacje ogóIne

Przedłożone taryĘ stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiotowe zaopabzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają waruŃi ich stosowania obowiązujące

na terenie gminy Karpaoz na okres l roku od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 28 lllĘ 2017 r.

Podstawa prawna opracowania taryfr:

- ustawa z dnia 7 czerwca 200It. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

, odprowadzaniu ścieków @z. U. z 2Gl5 r. poz. l39 z 16.0I.2015 r. tekst jelPo|ity),

zwana dalej Ustawą,

- tozpotządzenie Ministra Budownictvła z dnia28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz waruŃów tozliczeń za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków @z. U. Nr 127, poz. 886),

zwane dalej Rozporzą&eniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakesie dostawy wody

i odprowadzania ścieków świadczonych ptzez 'Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej" Sp.

z o.o. z siedzibi 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

N2238/20I3 z dnia 30 września ż0l3 r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w JelenĘ

Górze yzy ulicy Jana Matejki 4/l, przez Notariusz Danutę Garbaczow.

Przedmiotem działalności spółki rqłrikającym z umowy i wpisu do Ąestru sądowego jest:

- zaopatłzenie w wodę ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji,

- usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

- usuwanie odpadów z terenu gminy,

- wykonywanie usfug wodno - kanalizacyjnych,

- aciministrowanie i zarządzanie zasobami mieszkainymi Gminy Karpacz,

- administrowanie i zarządzanie wspólnotami lokalowymi,
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Tarń dla zbiorowego zaopatżenia W wodę i zbiorowego odprowadzania ściekóW

- wykonywanie usług budowlanych,

- wykonywanieusfugtransportowych,

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Karpacz na podstawie Decyzj i

wydanej przez Bwmis1rza miastaKarpasz z dnia25-II-20I3 t.

Zgodnie z zezsłoleniem 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 wz4dzeń

kanalizacyjnych:

- będących w posiadaniu Spółki,

Ścieki odptowadzane są do systemu kanalizacyjnego (sieci i oczyszczalnia) będącego w

posiadaniu KSWiK Sp. z o.o. Rozliczanie ilości ścieków następuje w cźerech komorach

pomiarowych KP 3,4,5 i 6.

3. Rodzaj i struktura taryf

W rozliczeniaóh z Odbiorcami usług w zależności od ich zakwalifikowania do odpowiednich

grup tarfowych obowiąanją zróżmicowane ceny i stawki opłat.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa

jednoczłonowa, składająca się z:

- ceny - wyrżonej w złotych za l m3 dostarczonej wody,

Okres rozliczeniowy wynosi l miesiąc.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa

jednoczłonowa, składająca się z:

- ceny - wyfżo nej w złotych za l m3 odprowadzanych ścieków,

Okres rozliizeniowy wynosi l miesiąc.

Dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców ustalono

do urządzeń wodociągowo-kanallzacyjnych, będących w

stawkę opłaty za przyłączenie

posiadaniu Spółki (wlrżoną

y złaĘch za jedno ptzyłącze).
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Tarń dla zbiorowego zaopatżenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

4. Taryfowe grupy odbiorców u§ług

Tarfowe grupy Odbiorców usług obejmują Odbiorców wyodrębnionych na podstawie

charakterystyki zużycia wody lub odprowadzenia ścieków, warunków zbiorowego

zaopatzenia w wodę i zbiorowego odprowa&ania ścieków, a takłże na podstawie sposobu

rozliczeń za świńczone usługi.

Uwzględniając powższe, w zakesie zbiorowego zaopatrzeńa w wodę wyłoniono jedną

grupę taryfową Odbiorców usfug oraz j"dą grupę taryfową Odbiorców usfug w zakresie

zbiorowego odprowadzania ścieków. ł

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono jedną grupę taryfową odbiorców

wody W:

- wodę do spożycia lub na cele socjalno-bfowe oraz przemysłowe.

W zakesie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono jedną grupę taryfową

Odbiorców usĘ - S.

5. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Przy rczliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usfug obowiązuj e taryfa

jednoczłonowa.

Dla gupy taryfowej W obowiązuje taryfa składająca się z:

- ceny wyraźonej w złotych za m3 dostarczonej wody,

Ptzy tozliczeniach za odprowadzone ścieki od Odbiorców usług obowiązuj e laryfa

jednoczłonowa.

Dla grupy taryfowej S obowiązuje taryfa składająca się z:

- ceny wyra:źo nej w AoĘch za tf odprowadzonych ścieków,

Dla taryfowej grupy Odbiorców W obliczono stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń

wodociągowych, będących w posiadaniu Spółki - wyrżoną w złoĘch za jedno 
,ptzyłączenie.

Opłaty te pokrywają koszty przeprowadzenia prób technicznych wykonanego przez Odbiorcę

przyłącza w o do ciągowego.
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Tarń d|a zbiorowego zaopatżenia W Wodę i zbiorowego odprowadzania ściekóW

Dla taryfowej grupy Odbiorców § obliczono stawkę opłaty za pruyĘzenie do unądzeń

kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki - wyrżoną w złoĘch za jedno przyłąozenie.

Opłaty te pokrywają koszty przeprowadzenia prób technicznych wykona;nego przsz Odbiorcę

ptzyłącza kaaalźacyj ne go.

Spółka przedstawia ponżej shukturę taryf i wysokośó cen za I rrf wody, ścieków i stawek

opłat za pruyĄczenie wyra:żonych w zło§lch na okres od l .03.20 16 r. do28.02.2017 r.

ł
Tabeli 1. Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody.

Lp.

\ yszczególnienie
cena/stawka

(netto)
cena/st wk!

orutto)
Taryfowa grupa

Odbiorcó §ymbol
tarr{v

Rodzrj cen i stawek opłat

0 1 2 4

1. c€na wody (zy m3}: 4.43 4.78

Kolumna 4 zostałą umieszczona w tabeli łlko i wlłęznie dla celóv poglqdowych (do ceny netto doliczono

podatek UATv wysokłści 8%o).

Kolumna 4 zoslata umiaszczeła w tńeli tylko i vyłqcznie dla celów poglqdowych (do-łeą, -clłc doliczono podatek

VATw wysokości 8%o).
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Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzenia ścieków.

Lp.

Wyszczególnienie

cena/stawke
(netto)

c€nr/stawk
(brutto)

Taryfowa grupa
odbiorcódsymbol

taryfy
Rodzej cen i stawek oplat

0 2 4

l;ł:i#il,ilłii,::,!:;: ii;}..iiś
1. cena za ścieki (zVm3) 7,80 8,42
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Taryfo dla zbiorowego zaopatżónia w wodę izbiorowego odprowadzania ścieków

Tabela 3. §iawki olat zaprryłącz"eńe do vz.ądzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

cena
(brutto)

Kolumna 4 została umieszczoną w tabeli tylko i wyłqcznie dla celów poglqdowych (do cęny netto doliczono pńatek

YAT w vysokości 2j%o),

Powyż§ze §tąv,ki nie obejmĘą robót przylqczeniowych i mateńąłów, zawiefajq koszty przeprowadzenia prób

techniczttych.

6. }Yarunki rczliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieRów

Rozliczenia za zbiorowe zaopafz,rnie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

prowadzone są zgodnie z obowiązująoymi przepisami prawa na podstawie okeślonych

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 okeślonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną

fakturą.

Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego,

a w przypadku jego braku zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych noffn zńycia

wody.
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Tarń dla zbiorowego zaopatzenia W Wodę i zbiorowego odprowadzania ściekóW

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie zainstalowanego i utrzymywanego

przez Odbiorcę utząózenia pomiarowego, aw ruzię jego braku jako równą ilości pobranej

wody lub ilości określonej w umowie.

W roz|iczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilośó wody bezpowrotrrie zu,żytej

uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest

na podstawie wskazń dodatkowego wodomierza zainstalowanego na kosź Odbiorcy usług

na warunkaoh określonych ptzez Spółkę .

7. Warunki §tosowania cen i §tawek oplat

7.1. Zaktes świadczonych uslug dla odbiorców

Zbiorowe zaopatzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu

o takie same zasady technologicznę i techniczne i dlatego nie wprowadza się zróżnicowania

taryf. DoĘczy to zarówno zbiorowego zaopakzenia w wodę budynków jednorodzinnych i

wielolokalowych oraz budynków użleczności publicznej i odbiorców przemysłowych. Woda

poddawana jest tyn sam)łn procesom.

Roczna ilośó dostarczonej wody wyniesie - 440 000 m'

W zakesie dostawy wody Spółka ponosi koszty stałe związane z utrzymaniem urządzeń

w gotowości, odczytami i rozliczeniami, nieza|eżnie od tego czy poszczególny Odbiorca

w danym okesie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest dla wszystkich Odbiorców usfug

w oparciu o takie same zasady techniczne i technologicane i dlatego nie wprowadza się

zróżnicowania taryf.

Roczrra ilośó odprowadzonych przez odbiorców ścieków wyniesie - 5l3 500 m3.

W zakesie odprowadzania ścieków Spółka ponosi koszty stałe związane z utrzymaniem

wządzeń 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 utrąmuje urządzenia wodociągowe i kanalżacyjne

w stałej gotowości do pracy.

,,Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej"

Spółka z ograniczohą odpowiedzialnością w Karpaczu

8

Id: 5ED93A4C-3DAB -4'l B3 -926F 13 4 A32Epą066. Podpisany



Taryff dla zbiorowego zaopatźenia w Wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

7.2. §tandardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Okeślone w taryfach oeny i stawki ofat stosuje się prży zachowaniu standardów

jakościowych obsługi Odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa,

standardów wyszozególnionych 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 drenżowych i podlega uzdatrianiu,

Spółka zapewnia całodobową obsfugę w zakresie prawidłowego funkcjono*-iu ,fi"ąa""ri

wodociągowych i kanalizacyjnych.
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