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Taryfy dla zbiorowego zaopatzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

1.Informacje ogólne

Przędłożone 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 2015 r. do dnia 29luty 2016 r.

Podstawa prawna opracowani a taryfy :

- ustawa z dnia 7 częrwca ż0OIr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póżn, zm.), zwana dalej

Ustawą,

, tozporządzenie Ministra Budownictwaz dnia28 częrwca2006 r. w sprawie określęnia

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886),

zw anę dalej Rozpo rządzeniem.

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 ZaĘad Gospodarki Komunalnej" Sp. " o.o. z siedzibą w Karpaczu. zwany dalej

,,Spółką" działa na podstawie umowy sporządzonej w formie Aktu Notarialnego nr

A/2238l20I3 z dnia 30 września 2013 r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej

Górze przy :ulicy Jana Matejki 4ll, przez Notariusz Danutę Garbaczow.

Przedmiotem działalności spółki wyrikającym z umowy i wpisu do rejestru sądowego jest:

- zaopatrzenie w wodę ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji,

- usuwanie i oczyszczanię ścieków komunalnych,

- usuwanie odpadów z tęrenu gminy,

- wykonywanie usług wodno -kanalizacvjnych,

- administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkalnymi Gminy Karpacz,

- administrowanie i zarządzanie wspólnotami lokalowymi,
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Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

- wlkonywanie usług budowlanych,

- wykonywanie usługtranspottowych,

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków na teręnie gminy Karpacz na podstawie Decyzji

wydanej przez Burmistrza miast a Karpacz z dnia ż5 -I I -20 13 t.

Zgodnie z zęzwo|ęniem Spółka prowadzi działalnośó gospodarczą polegającą na ujmowaniu

i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków

naterenie miasta i gminy Karpacz za pomocą urządzeń wodociągowych iulrządzeń

kanalizacyjnych:

- będących w posiadaniu Spółki.

3. Rodzaj i struktura taryf

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

grup taryfowych obowiązujązróżnicowane cęny i stawki opłat.

Prry rozltczęniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa
jednoczłonowa, składaj ąca się z:

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

Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa
jednoczłonowa, składaj ąca się z:

- ceny - wyrażonej w zŁotych za 7 m3 odprowadzanych ścieków,

Okres rozliczęniowy wynosi 1 miesiąc.

D|a poszczególnych taryfowych grup Odbiorców ustalono stawkę opłaty zaprzyĄączenie

do urządzeń wodociągowo-kana|izacyjnych, będących w posiadaniu Spółki (wyrażoną

w zŁotych za jedno przyłącze).

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowe grupy Odbiorców usług obejmują Odbiorców wyodrębnionych na podstawie

charakterystyki zużycia wody lub odprowadzenia ścieków, warunków zbiorowego
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Taryty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a takżę na podstawie sposobu

t ozliczęń za świadczone usługi.

UwzględniĄąc powyższe, w zakresie zbiorowego zaopattzenia w wodę wyłoniono jedną

grupę taryfową Odbiorców usług oraz jedną grupę taryfową Odbiorców usług w zakresie

zbiorowego odprowadzania ścieków.

W zakresie zbiorowego zaopattzenia w wodę wyodrębniono jedną grupę taryfową odbiorców

wody W:

- wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe oruzprzęmysłowe.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono jedną grupę taryfową

Odbiorców usług - S.

5. Rodzaj e oraz wysokość cen i stawek opłat

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa

jednoczłonowa.

Dla grupy taryfowej W obowiązuje taryfa składająca się z:

- ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,

Przy rozltczęniach za odprowadzone ścieki od Odbiorców usług obowiązuje taryfa

jednoczłonowa.

Dla grupy taryfowej S obowiązuje taryfa składająca się z:

- ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków,

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 przeprowadzeniaprób technicznych wykonanęgo przęz Odbiorcę

przyłącza wodo ciągowe go.

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

kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki - wyrażoną w złotych za jedno przyłączenie,
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Taryfy dla zbiorowego zaopaIrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Opłał te,pokrywają koszty przeprowadzeniaprób technicznych wykonanęgo przez Odbiorcę

przyłącza kanalizacyj ne go.

Spółka przedstawia poniZej strukturę taryf i wysokość cęn za 1 m3 wody, ścieków i stawek

opłat za przyłączenie vryrażonych w złotych na okres od 1 .03 .20 1 5 r, do ż9 .02.2016 r .

Kolumna 4 została umieszczona w tąbeli tylko i wyłqcznie dla celów poglqdowych (do ceny netto doliczono

podatek VAT w wysokości 8%o).

Kolumna 4 została umieszczona w tabeli tylko i wyłqcznie dla celów poglqdowych (do ceny netto doliczono podatek

VATw wysokości 8%),
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Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody.

Lp.

Wyszczególnienie
cena/stawka

(netto)
cena/stawka

(brutto)
Taryfowa grupa

Odbiorców/Symbol
tarvfv

Rodzaj cen i stawek opłat

0 l 2 J 4
I. w

1 cena wody (zU m3)z 4.16 4.49

Tabela 2. Wysokość cen i stawek oplat za usługę odprowadzenia ścieków.

Lp.

WyszczegóInienie

cena/stawka
(netto)

cena/stawka
(brutto)Taryfowa grupa

OdbiorcódSymbol
taryfy

Rodzaj cen i stawek oplat

0 l 2 _.' 4

l s

1. cęrlazaścieki (złlm3) 7,53 8,13
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Taryfy dla zbiorowego zaopaizenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Tabela 3. stawki opłatzaprzyłączenie dourządzeńwodociągowych i kanalizacyjnych.

Lp.
Taryfowa grupa

OdbiorcódSymbol
taryfy

Rodzaj opłat Cena
(netto)

Cena
(brutto)

0 1 2 J 4

l W stawka opłaĘ za przyłączenie d,o urządzeń
wodociągowy ch [złl 1 przylączen ie]

70 86,10

2 S stawka opłaĘ za przyłączenie do urządzeń
kanalizacyjny ch |zU l prryIączen ie]

70 86,10

Kolumna 1 została umieszczona w tabeli tylko i wyłqcznie dla celów poglqdowych (do ceny netto doliczono podatek

VATw wysokości 23%Ą.

PowYższe stawki nie obejmujq robót przyłqczeniowych i materiałów, zawierajq koszty przeprowadzenia prób
technicznych.

6. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenię 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, aw szczególności zgodnie z wystawioną

fakturą.

IloŚÓ dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego,

aw PrzYPadku jego braku zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia

wody.
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Taryfy dla zbiorowego zaopatzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Ilość odProwadzonych ścieków ustala się na podstawie zainstalowanego i utrzymywanego

przez Odbiorcę urządzenia pomiarowego, a w razię jego braku jako równą ilości pobranej

wody lub ilości określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zńytej

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

na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usfug

na warunkach określonychprzez Spółkę .

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonlłvane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu

otakie same zasady technologicznę i techniczne i dlatego nie wprowadza się zróżnicowania

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 - 42I 000 m3

W zakresię dostawy wody Spółka ponosi koszty stałe zwięanę z utrzymaniem urządzeń

w gotowoŚci, odczyĄami i rozliczeniami, nięzalężnie od tego czy poszczególny Odbiorca

w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy tężnię.

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 - 5l3 000 m3.

W zakresie odprowadzania ścieków Spółka ponosi koszty stałe zwięanę z utrzymaniem

urządzeń w gotowoŚci i rozliczeniami, nięzalężnię od tego czy poszczególny Odbiorca

w danym okresie będzie faktycznie odprowadzał ścieki czy teżnie,

W ramach swojej działalności spółka utrzymuje urządzenia wodociągowę i kanalizacyjne

w stałej gotowości do pracy.
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Taryfy dla zbiorowego zaopatzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

7.2, Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

OkreŚlone w taryfach ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów

jakościowych obsługi Odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa,

standardów wyszczególnionych w zezwolęniu na prowadzenie działa|ności 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 drenazowych i podlega uzdatnianiu.

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń

wodociągowych i kanalizacyj nych.
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Taryfy dla zbiorowego zaopatzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Użasadnienie \ilzrostu opłat za dostawę wody i odbioru ścieków

I. Powołując się na § 19 ust. 2 rozporządzenia ,,W sprawie okłeślenia taryf, wzoru wniosku

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń zą zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzenie ścieków " informujemy co następuje:

Ad. pkt.2 Spółka świadczy usługi w zakresie:

- zaopatrzenia w wodę ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji,

- usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Spółka prowadzi działalnośó w zakresie zbiorowego zaopatrzenta w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków na terenie gminy Karpacz, na podstawię zęzwolenia wydanego

decyzją Burmistrza miasta Karpacza z dnia 25 .1L2013 r.

Zgodnie z zęzwolęniem Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na ujmowaniu

i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorcwym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków

na tęrenie gminy Karpacz za pomocą urządzeh wodociągowychiurządzeńkanalizacyjnych:

- będących w posiadaniu Spółki

- będących w posiadaniu KSWiK

Ad. pkt. 3 Jakościowe standardy świadczonych usług oraz wpływ nowej taryfy na ich

poprawę

Określone w taryfach ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów

jakościowych obsługi Odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa,

standardów wyszczególnionych w zęzwo|ęniu na prowadzenię dziaŁa|ności w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścięków.

Jakość wody produkowanej przez spółkę jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i

normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęó głębinowych, drenażowych oraz

powierzchniowych i podlega uzdatnianiu. Wnioskowane taryfowe ceny i stawki opłat nie

wpłyną negatywnie na jakość świadczonych usług i zapewniają pokrycie kosztów

eksploatacj i i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
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Taryfy dla zbiorowego zaopatzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Ad. pkt..'4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod

alokacji kosztów

W przedstawionej taryfie usuwa się opłaty abonamentowe. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

realizowana jest dla wszystkich Odbiorców w oparciu o takie same zasady techniczne i

technologiczne i dlatego nie wprowadza się zróżnicowania cen wody.

Zbiorowe odprowadzanie ścięków realizowane jest dla wszystkich Odbiorców usług

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

zr óżnicow ania cen ścieków.

Ad. pkt. 5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf

Głównymi przyczynami zmian cen jest :

usunięcie z taryf opłat abonamentowych

- uwzględnienie w kosźach amortyzacji i podatku od nieruchomości,

, oszczędne gospodarowanie wodą w gospodarstwach domowych, co ma wp§rv na

zmniejszenie ilości sprzedawanej wody i odprowadzanych ścieków, przy staĘch

kosztach obsługi,

- wzrost opłatza gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- stan techniczny i technologiczny obiektów posiadanych przez spółkę wymaga duzych

środków finansowych na inwestycje i odtworzenie majątku,

- wzrost ceny odprowadzania ścieków do KSWiK.

II. Powołując się na § l9 ust. 3 rozporządzenia ,,W sprawie olłeślenia taryJ wzoruwniosku

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w woldę i zbiorowe

odprowadzenie ścieków " informujemy co następuje:

- do niniejszego wniosku dołączamy Sprawozdanie finansowe Spółki za2013

- spółka nie przewiduje prac rozwojowych i modernizacyjnych

- spółka nie dokonuje zakupu wody,

- spółka odprowadza ścieki do systemu KSWiK w cenię 4,31złlm3 netto planowana

ilość w ż0I5 - 600 000 m3

,,Miej ski Zakład Gospodarki Komunalnej "

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Karpaczu

ll

')
Id: DF77 1D88 -B'7EB-4906-9793-846ECD5D5BF6. Podpisany Strona 12



Taryfy dla zbiorowego zaopatzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

- dó niniejszego Ńniosku dołączamy tabęle ze szczegółową kalkulacją cen i stawek

opłat.

PRZEWODNlCZĄCA
RADY MląSKlEJ MRPACZA
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UZASADNIENIE

do projektu uchwaĘ w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Karpacz.

Zgodnie zart. 18. ust. 2. pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( ust.2. cyt.:" Do v,yłącznej
właściwości rady gminy naleĘ; w pkt 15 cyt.: stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
kompetencji rady gminy" oraz zgodnie z art art, 24 ust. 1 i ust. 5 ustały o zbiorowym zaopatrzeniuw wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ust.1 cyt.: ,,Tary§l podlegają zatwięrdzeniu w drodze uchwĄ rady
gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związktl ze zmianą stawki podatku od towarów i usług" , ust.5
cyt.: ,, Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu tary{ w terminie 45 dni od dnia zlożęniawniosku, o
którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwięrdzeniataryf, jeżeli zostĄ one sporządzone niezgodnie z
przepisami".

W związku zupĘwĄącym terminem ważności taryf, obowi ązĄącychw okresie od 1 marca 20l4r.
do 28 lutego 20I5r., Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu przedłożył w dniu 19
grudnia 2014 r, wniosek o zatvłierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od 1 marca 20l5r. do dnia 29 lutego 2016r.

Podstawę sporządzenia wniosku taryfowego stanowią przepisy rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dniaż8 czerwca2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków tozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr
127 poz.886 ze zm).

Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego w trybie art. 24 ust.4 ustawy o zbiorowym
zaopatrzenil w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wskazuje, że taryĘ opracowane zostŃy zgodnie
zwyżej wymienionymi przepisami awykazane we wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie i
odniesienie w prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ewidencji księgowej.
Z pov,yższych względów uzasadnione jest podjęcie uchwĄ w proponowanym kształcie.

PRZEWODNlCZĄCA
RADY MlEJ§KlEJ KARFACZA
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