Załącznik
do uchwały Nr XXXVI/56/2005
Rady Gminy w Birczy
z dnia 29 grudnia 2005 r.
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.
I. Informacje ogólne.
1. Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
spółka z o.o w Birczy oraz zasad ich stosowania/podlegających publicznemu ogłoszeniu.

2. Podstawę prawną opracowania taryf stanowią w szczególności:
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. Nr 72, póz.747), zwana dalej ustawą,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 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 26, póz.257),
3. Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą odbiorców usług
wodociągowo
- kanalizacyjnych.
II. Rodzaje prowadzonej działalności związanej ze zbiorowym odprowadzaniem
ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o.w Birczy prowadzi
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków zgodnie z zezwoleniem Zarządu Gminy Bircza, obejmującą:
— 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,
b) na potrzeby jednostek straży pożarnej,
— odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i
usługowych.
III.Taryfowe grupy odbiorców usług.
l. Zaopatrzenie w wodę:
- gospodarstwa domowe w budynkach: mieszkalnych jednorodzinnych i
wielorodzinnych.
- użytkownicy lokali użytkowych, usługowych, handlowych, odbiorcy przemysłowi, gmina
rozliczana za wodę dostarczoną do zdrojów publicznych, na potrzeby zraszania ulic i
publicznych terenów zielonych, gmina rozliczana za wodę na potrzeby jednostek straży
pożarnej oraz na własne potrzeby.

- 22. Odprowadzanie ścieków:
- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
oraz gospodarstwa domowe w budynkach jedno- i wielorodzinnych nie korzystające ze
zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych,
- użytkownicy lokali nie korzystający ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- odbiorcy przemysłowi rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie
ilości
zużytej wody, ustalonej w oparciu o wskazania wodomierzy głównych lub w oparciu
o wskazania urządzeń pomiarowych,
- odbiorcy samorządowych jednostek organizacyjnych.
IV.Rodzaje oraz wysokość cen.

W rozliczeniu z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny: W
rozliczeniach za dostarczoną wodę:
a) cena za dostarczaną wodę - 2,30 zł brutto dla:
- gospodarstwa domowe w budynkach: mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
a) cena za dostarczaną wodę — 4,34 zł brutto dla:
- użytkownicy lokali użytkowych, usługowych, handlowych, odbiorcy przemysłowi, gmina
rozliczana za wodę dostarczoną do zdrojów publicznych, na potrzeby zraszania ulic i publicznych
terenów zielonych, gmina rozliczana za wodę na potrzeby jednostek straży pożarnej oraz na
własne potrzeby. W rozliczeniach za odprowadzone ścieki:
b) cena za odprowadzone ścieki - 2,50 zł brutto dla:
- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
oraz gospodarstwa domowe w budynkach jedno- i wielorodzinnych nie korzystające
ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę, b) cena za
odprowadzone ścieki - 4,87 zł brutto dla:
- użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych,
- użytkownicy lokali nie korzystający ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- odbiorcy przemysłowi rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie
ilości zużytej wody, ustalonej w oparciu o wskazania wodomierzy głównych lub w
oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych,
- odbiorcy samorządowych jednostek organizacyjnych.
V. Wprowadzanie nowych cen.

1. Taryfowe ceny zgodnie z art.20 ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. obowiązującą przez okres l
roku, tj. do dnia 31 grudnia 2006 roku.
2. Nowe taryfy, opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, podlegają zatwierdzeniu w trybie określonym przepisami art. 24
ustawy.
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VI. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i
urządzenia pomiarowe.

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r., określającego warunki
prowadzenia rozliczeń.
2. O ile mowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną Wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14
dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.
4. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego
zapłaty.
5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, jest ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na
żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej
sprawie.
6. W przypadku niesprawności wodomierza, rozliczenia prowadzone są w oparciu o średnie
zużycie wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje
sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
8. W przypadku, gdy nie stwierdzono błędu wskazań wodomierza większego od określonego
w odrębnych przepisach oraz wad powodujących nieprawidłowość wskazań odbiorca
wnioskujący sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza pokrywa koszty sprawdzenia.
9. W przypadku braku wodomierza, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w
oparciu o przeciętne normy zużycia wody. 10.Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
11.W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako ilość
wody pobranej lub w sposób określony w umowie.
12.W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezzwrotnie zużytej wody uwzględnia
się w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług
lub w sposób określony w umowie.
13.Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego przedsiębiorstwo zawiera
umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokali, na
warunkach dotyczących opomiarowania i sposobu rozliczeń określonych w umowie.
14.Kosztami wody pobieranej ze zdrojów ulicznych, wody zużytej do zraszania ulic,
publicznych terenów zielonych, wody pobranej do celów przeciwpożarowych
przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen określonych w taryfie.
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 odpowiadających tym grupom oraz ilości świadczonych usług.

