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Informacje ogólne

	Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz zasad ich stosowania, podlegających publicznemu ogłoszeniu
Podstawę prawną opracowania taryf stanowią w szczególności:
-	ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
     odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747) zwana dalej “ustawą”
-	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r.  w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26 poz. 257)
	Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.



Objaśnienia pojęć używanych w taryfach

1)	ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
     w wodę i odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72 poz. 747/),
2)	taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen istawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz 
     warunki ich stosowania 
3)	taryfowa grupa odbiorców usług – odbiorcy usług charakteryzujący się podobnymi kosztami świadczenia usług, wynikającymi w szczególności 
     z ich zakresu rzeczowego, charakterystyki konsumpcji wody, jakości    
     odprowadzanych ścieków oraz sposobu rozliczeń,
4)	wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej 
     wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
5)	urządzenie pomiarowe – urządzenie mierzące ilość odprowadzanych ścieków znajdujące się na przyłączu kanalizacyjnym
6)	odbiorca hurtowy wody – kategoria oznaczająca sprzedaż wody jednemu odbiorcy w celu dalszej odsprzedaży 
7)	odbiorcy hurtowo korzystający ze zbiorowego odprowadzania ścieków – kategoria oznaczająca odbiór ścieków od jednego odbiorcy 
     w ilości przekraczającej 2 tys. m3 miesięcznie
8)	Zakład – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
     w Korfantowie






Zakres działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 
     i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, w szczególności obejmujące:
zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,
-	zaopatrzenie w wodę przemysłu,
-	zaopatrzenie w wodę obiektów usługowych,
-	dostarczanie wody
a)	do zdrojów publicznych, na potrzeby zraszania ulic i publicznych terenów zielonych oraz do zasilania fontann,
b)	na potrzeby jednostek straży pożarnej,
-	odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i usługowych.


Taryfowe grupy odbiorców usług

Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonano podziału odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

L.p.
Symbol taryfowej grupy
odbiorców usług
Charakterystyka taryfowej grupy
odbiorców usług
1
2
3
1.

1.1.





Zaopatrzenie w wodę

ZWL


Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych, rozliczani za ilość zużytej wody ustalonej w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach lub wg normatywnego zużycia wody;
1.2.
ZWB
Właściciele zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wielolokalowych budynków użyteczności publicznej, usługowych i handlowych, rozliczani za ilość zużytej wody, ustalonej w oparciu o wskazania wodomierzy głównych;
1.3.
ZWP
Przemysłowi odbiorcy wody rozliczani za ilość zużytej wody ustalonej w oparciu o wskazania wodomierzy głównych;


1.
2.
3.
1.4.
ZWGm
Gmina, rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych, do zasilania fontann;
1.5.
ZWGmSP
Gmina, rozliczana za ilość wody pobranej przez jednostki straży pożarnej;
1.6.
ZWH
Odbiorcy korzystający z hurtowego zaopatrzenia w wodę
2.

2.1.
Odprowadzanie ścieków

OŚL


Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach;
2.2.
OŚLj
Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nie korzystające ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę a korzystający ze zbiorowego odprowadzania ścieków;
2.3.
OŚB
Właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wielolokalowych budynków użyteczności publicznej, usługowych i handlowych, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określonych w oparciu o ilość zużytej wody, ustalonej w oparciu o wskazania wodomierzy głównych;
2.4.
OŚP
Przemysłowi odbiorcy wody rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określonych na podstawie ilości zużytej wody, ustalonej w oparciu o wskazania wodomierzy głównych;
2.5.
OŚPup
Przemysłowi odbiorcy usług, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych;
2.6.
OŚPp
Przemysłowi odbiorcy usług poddający odprowadzane ścieki oczyszczeniu we własnej podczyszczalni ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określonych na podstawie ilości zużytej wody, ustalonej w oparciu o wskazania wodomierzy głównych;
2.7.
OŚH
Odbiorcy hurtowo wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych


Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniu z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny i stawki opłat:
-	w rozliczeniach za dostarczoną wodę:
-	cena za dostarczona wodę - wyrażona w zł za m3
a)	stawka opłaty abonamentowej - wyrażona w zł za odbiorcę usługi
b)	cena za wodę dostarczoną hurtowo - wyrażona w zł za m3
-	w rozliczeniach za odprowadzone ścieki
a)	cena za odprowadzone ścieki – wyrażona w złotych za m3
b)	stawka opłaty abonamentowej – wyrażona w zł za odbiorcę usługi
c)	cena za odprowadzanie ścieków wprowadzanych hurtowo do urządzeń kanalizacyjnych – wyrażona w zł za m3

	Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę


Taryfowa grupa 
odbiorców usług
Wyszczególnienie
Cena/stawka
opłat
Jednostka
miary
ZWL
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
2,20
2,60
zł/m3
zł/ odbiorcę /mc
ZWB
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
2,20
7,00
zł/m3
zł/ odbiorcę /mc
ZWP
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
2,20
7,00
zł/m3
zł/ odbiorcę /mc
ZWGm
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
2,20
2,60
zł/m3
zł/mc
ZWGmSP
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
2,20
2,60
zł/m3
zł/mc
ZWH
cena za wodę dostarczoną hurtowo
stawka opłaty abonamentowej
2,05
7,00
zł/m3
zł/mc

	Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków


Taryfowa grupa 
odbiorców usług
Wyszczególnienie
Cena/stawka
Opłat
Jednostka
miary
OŚL
cena za odprowadzone ścieki
stawka opłaty abonamentowej
2,35
2,00
zł/m3
zł/odbiorcę/mc
OŚLj
cena za odprowadzone ścieki
stawka opłaty abonamentowej
2,35
2,00
zł/osobę
zł/odbiorcę/mc
OŚB
cena za odprowadzone ścieki
stawka opłaty abonamentowej
2,35
6,20
zł/m3
zł/ odbiorcę /mc
OŚP
cena za odprowadzone ścieki
stawka opłaty abonamentowej
2,82
6,20
zł/m3
zł/ /mc odbiorcę
OŚPup
cena za odprowadzone ścieki
stawka opłaty abonamentowej

X
zł/m3
zł/urz. pomiar./mc
OŚPp
cena za odprowadzone ścieki
stawka opłaty abonamentowej

X
zł/m3
zł/ /mc odbiorcę
OŚH
cena za odprowadzanie ścieków wprowadzanych hurtowo do urządzeń kanalizacyjnych
stawka opłaty abonamentowej


2,70
6,17


zł/m3
zł/mc
Do cen i stawek opłat określonych w tabelach 5.1 i 5.2 zgodnie z obowiązującymi przepisami należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT

	Sposoby rozliczeń w oparciu o taryfowe ceny i stawki opłat


5.3.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  
          odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy oraz   
          z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie    
         określania taryf, wzoru o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za  
         zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5.3.2.O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę    
          i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w   
          którym były świadczone usługi.
5.3.3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone  
          ścieki w terminie 14 dni od daty dostarczenia rachunku.		
5.3.4. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie
	   wstrzymuje obowiązku jego zapłaty .
	5.3.5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, jest ona zaliczona na poczet  
           przyszłych 	należności, a na  żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje   
           w ciągu 30 dni od 	daty złożenia wniosku w tej sprawie.
5.3.6. W przypadku niesprawności wodomierza rozliczenia prowadzone są w 
 oparciu o średnie zużycie wody w okresie 6 miesięcy przed 
 stwierdzeniem niesprawności.
5.3 .7. Zakład na wniosek odbiorcy  usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości        
          działania wodomierza.
	W przypadku gdy nie stwierdzono błędu wskazań wodomierza 

           większego od określonego w odrębnych przepisach oraz wad powodują-        
           cych nieprawidłowość wskazań odbiorca wnioskujący sprawdzenie  
           prawidłowości działania wodomierza pokrywa koszty sprawdzenia.
5.3.9. W przypadku braku wodomierza, ilość wody dostarczonej do  
           nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
5.3.10.Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań    
           urządzeń pomiarowych.
5.3.11.W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków 
           ustala się jako ilość wody pobranej lub w sposób określony w umowie.
5.3.12.W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków. ilość bezpowrotnie
           zużytej wody uwzględnia się w oparciu o wskazania dodatkowego 
           wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług lub w sposób       
           określony w umowie.
5.3.13.Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego 
           Zakład zawiera umowy o zaopatrzenie w wodę i 
           odprowadzanie   ścieków z osobami korzystającymi z lokali, na 
           warunkach dotyczących  opomiarowania i sposobu rozliczeń określonych      
           w umowie.
5.3.14.Kosztami wody pobieranej ze zdrojów ulicznych, wody zużytej do 
       zraszania ulic, publicznych terenów zielonych, zasilania fontann, wody   pobranej do celów przeciwpożarowych oraz kosztami odprowadzania wód opadowych Zakład obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat określonych w taryfie.
5.3.15.Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
           odprowadzanie ścieków, odbiorców usług zaliczanych do 
            poszczególnych grup taryfowych ustala się jako iloczyny taryfowych   
            cen i stawek opłat odpowiadających tym grupom oraz ilości 
            świadczonych usług.
5.3.16.Karze grzywny do 5 000 zł podlega ten, kto pobiera wodę z urządzeń 
       wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy, kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, kto nie zapewnia dostępu upoważnionego przedstawiciela Zakładu do wodomierzy i urządzeń pomiarowych w celu dokonania odczytu ich wskazań, kontroli badań, pomiarów i napraw a także do sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.
5.3.17.Karze grzywny do 10 000 zł podlega ten kto bez uprzedniego zawarcia 
           umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych.


Podstawy prawne ustalenia taryfowych cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

	Wysokość cen i stawek opłat przedstawionych w pkt. 4 została określona  
  zgodnie z art. 24 ustawy.


7.	Warunki stosowania taryfowych cen i stawek opłat

Zakres usług świadczonych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców













7.1.1	Zaopatrzenie w wodę
Symbol taryfowej
grupy odbiorców usług
Zakres świadczonych usług
ZWL
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej także przeznaczonych na cele usługowe i handlowe, wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość zużytej wody w poszczególnych lokalach; 
ZWB
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wielolokalowych budynków użyteczności publicznej, usługowych i handlowych wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość użytecznej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy głównych;
ZWP
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców przemysłowych, wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość zużytej wody ustalona w oparciu o wskazania wodomierzy głównych;  
ZWGm
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na potrzeby zdrojów publicznych: zraszania ulic i publicznych terenów zielonych, do zasilania fontann oraz prowadzenie rozliczeń za dostarczoną wodę w oparciu o wskazania wodomierzy głównych.  
ZWGmSP
Zaopatrzenie w wodę na potrzeby jednostek straży pożarnej.
ZWH
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców hurtowych oraz prowadzenie rozliczeń za dostarczoną wodę.

	Odprowadzanie ścieków


Symbol taryfowej
grupy odbiorców usług
Zakres świadczonych usług
OŚL
Odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, usługowych i handlowych wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość odprowadzanych ścieków z poszczególnych lokali, w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach;
OŚLj
Odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków oraz prowadzenie rozliczeń ryczałtowych za ilość odprowadzanych ścieków, opartych o liczbę zameldowanych osób i normatywne zużycie wody na osobę;
OŚB
OŚP
OŚPp
Odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz z wielolokalowych budynków użyteczności publicznej, handlowych i usługowych oraz z budynków zakładów przemysłowych, wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o wskazania wodomierzy głównych
OŚPup
Odprowadzanie ścieków z budynków zakładów przemysłowych oraz prowadzenie rozliczeń za pomocą urządzeń pomiarowych
OŚH
Odbiorcy usług korzystający z odprowadzania ścieków wprowadzanych hurtowo do urządzeń kanalizacyjnych

	Standardy jakościowe obsługi odbiorców


Określone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19 ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r.  w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26 poz. 257)

Wprowadzanie nowych cen i stawek opłat

Taryfowe ceny i stawki opłat, zgodnie z art. 20 ust l ustawy obowiązują  
przez okres l roku. nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.
-	Nowe taryfy. opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r.  w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
     (Dz. U Nr 26 poz. 257) podlegają zatwierdzeniu w trybie określonym         
     przepisami art.24 ustawy.

Uzasadnienie taryfowych cen, stawek opłat

Zakład prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w oparciu o art. 7 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 3 pkt 2 ppkt “d”  Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stanowiącego załącznik do Uchwały NrXI/81/95 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 3 października 1995 roku.
Niezbędne przychody, będące podstawą ustalenia taryfowych cen i stawek opłat zostały określone na podstawie ewidencji kosztów za ostatni rok prowadzonej przez Zakład działalności zgodnie z dokumentacją księgową uwzględniającą zasady rachunkowości oraz na podstawie kosztów eksploatacji nowych instalacji i urządzeń, przekazanych do eksploatacji w wyniku realizacji planu inwestycyjnego gminy zgodnie z wieloletnim planem modernizacji i rozwoju.
Koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które są wspólne dla różnych rodzajów działalności zostały podzielone zgodnie z zakładowym planem kont.


Przewodniczący
Jan Oleksów

