Załącztttk do uchwały Nr )oilIl/98/20It
Rady Gminy w Birczy
z drua 29 listopada 2011 roku

TARYFY DLA ZBIoRowEGo ZA0PATRZENIA w woDĘ
I zBIoRowEGo ODPROWADZANIA Ścrnrow
I.Informacje ogólne.
1. Niniejsze taryty stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzetie
w wodę i odprowadzanie ściekow przez ZakJad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp' z o. o. w Birczy orazzasad ich stosowania, podlegających publicznemu ogłoszeniu.

2.

Podstawę prawną opracowani a taryf stanowią w szczególności
- ustawa z dnia 07 częrwca 2001 roku o zbiorowym zaopattzeniu w wodę i odprowadzaniu
ścieków (tj.Dz.U. z2006 r. Nr 123 , poz.858 zpóźn. zm) zwanadalej ustawą
- Rozporządzenie Minista Budownictwa z dnia28 czerwca2006 roku w sprawie określenia
tary-f, wzoru wniosku o zat:wierdzetie taryf oraz warunków rozlicz:en za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. IJ. z2006 r.nr I27,poz. 886).
3. Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie doĘcząodbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych.

v

il.

:

Rodzaje prowadzonej działalnościrwiązanej ze zbiorowym odprowadzaniem

ścieków.

i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Birczy prowadzi działalność
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzatia ścieków zgodnie
z zezw oletiem Zaruądu Gminy Bir cza, obej muj ącą
- zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
Zal<ład Gospodarki Komunalnej

jednorodzinnych,
- zaopatrzenie w wodę przemysłu,
- zaopatrzenie w wodę obiektów usługowych,
- dostarczanie wody:
al do zdrojów publicznych, na potrzeby zraszaria ulic i publi cznychterenów zielonych,
b/ ta potrzeby j ednostek stra:Ży poŻarnej,
- odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych
i usługowych.
i

III. Taryfowe grupy odbiorców usług.
1. Zaopatrzenie w wodę:
- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych: j ednorodzinnych i wielorodzinnych,
- uzytkownicy lokali uĄrtkowych, usługowych, handlowych' odbiorcy przemysłowi, gmina
rozLiczana za wodę dostarczoną do zdrojów publicznych, na potrzeby ztaszalia ulic
i publicznych terenów zielonych, gmina rozliczana za wodę na potrzeby jednostek straży
poŻarnej oraz na własne potrzeby.
2. odprowadzanie ścieków:
- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych: jednorodzinnych i wielorodzinnych
oraz gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych nie
korzystające ze zbiorowego zaopatrzetia w wodę,
- uĄrtkownicy

lokali uzy.tkowych, usługowych i handlowych,

u4tkownicy lokali nie korzystających ze zbiorowega zaopatrzenia w wodę,
- odbiorcy przemysłowi ,orii"r^i za ilośó odprowadzonych ścieków na podstawie ilości
w oparciu o wskazania
odpro*adzonych ścieków na podstawie ilościzuirytej wody, ustatronej
wódomierzy głownycir lub w óparciu o wskazaniaurządzeipomiarowych,
-

- odbiorcy samorządowych j ednostek organizacyj nych'

IV. Rodzaje orazwysokośćcen.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
a. cena zadostarczonąwodę

-

5,50 zł +

VAT

dla:

domotch wbudynkach mieszkainych : jednorodzinnych i wielorodzinnych,
b. cena zadostarczonąwodę _ 5n50 zł + VAT dla
- użytkowników lokji *y.tto*y.h' usfugowych, handlowych, odbiorców'przemysłowych'

- gospodarstw

:

zsaszana ulic
gmińa rozliczasię za wodę dostarczonądó zdrojów publicznych, na potrzeb.y
jednostek
strazy
I publicznych terenów zielonych' g'''i''u roz1iczana za wodę na potrzeby
pożarnej oraz rLa własne potrzeby.

W rozliczeniach za odprowadzone ścieki:

VAT dla:
jednorodzinnych i wie1orodzinnych
mieszkalnych:
w
budynkach
- gospodarstła domowe
_
a. cena za odprowadzone ścieki 6,00 zł +

oraz gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

nie

korzystając e ze zbiorowego zaopatrzelia w wodę,
b. cena źaodprowadzone ścieki_ 6,00 zł + vAT dla:

uŻytkownicy tot<ati uzytkowych, usługowych i handlowych'
w wodę,
uŻ1tkowni.y tot uti nie korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia
na podstawie ilości
ścieków
- odbiorcy przemysłowi ,orii"rńi za i1ośćodprowadzonych
w oparciu o wskazania
odprowadzonych ścieków na podstawie iiościńyr"j wody, ustalonej
wodomierzy głownych lub w oparciu o wskazaniaurządzeipomiarowych,
- odbiorcy samorządowych j ednostek organizacyj nych'

-

V. Wprowadzenie nowYch cen.

w wodę
1. Taryfowe ceny zgodnie z art.20 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzetiu
obowią7ującąprze
roku
i zbiorowym oapr-o*adzantu ścieków z dnia O7 czerwóa 2001

z.

okres 1 roku tj. ao ania 31 grudnia Ż012 rokls'
t
Ministra
Nowe *.7fy of.u.o**e*zgodnie z przepisarrti ustawy oraz Rozporządzerua wniosku
tary{ wzoru
Budownictw a z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

ozatwierdzenietars,forazwarunkowrozliczeńzazbiorowezaopatrzeniewwodę
i zbiorowe oopro#uo"aoie ścieków' podlegają zatwietdzęniu w trybie określonym
przepisami art. 24 ustawY.

V

W. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w prryrządy i
unądzenia pomiarowe:
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków prowadzone
są zgodnie z przepisami ustawy zs dnia 7 czerwca 2OOI roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami Rozporząclzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzęnie taryf oruz warunków rozliczen za zbiorowe
zaopattzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, określającego warunki

zliczeń.
ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorcwe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobierane sązakaŻdy miesiąc , w którym były świadczone
usługi.
3. odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę o odprowadzerue ścieków w
terminie 14 dni od daty złoŻeniawniosku w tej sprawie.
4. Zgłoszerue przez odbiorcę usfug zastrzeŻen do wysokości rachunku nie wstrzynuje
jego zapłaty.
5. w przypadku stwierdzenia nadpłaty' jest ona zaliczana na poczet przysz}ych
należnościa na wniosek odbiorcy usług następuje jej zwrot, w terminie 14 dni od daty
złożenia wniosku.
6. W przypadku niesprawności wodomietza, rozliczenia prowadzone są w oparciu o
średnie zuŻycie wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawności.
7. Przedsiębiorstwo wodno-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 działanta wodomierza,
pokrywa koszty sprawdzania.
9. W przypadku braku wodomierza, ilośćwody dostarczonej do nieruchomości ustala się
w oparciu o przeciętne normy zuĘciawody.
10.Ilośó odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań wządzeń
pomiarowych.
11. W razie braku wządzenpomiarowych ilośćodprowadzanych ścieków ustala się jako
ilośó wody pobranej lub w sposób określonyw umowie.
12. w rozliczetiach ilościodprowadzonych ścieków' ilosc bezzwrotnie zuryej wody
uwzględnia się w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza zainstalowanego na
kosŻ odbiorcy usług lub w sposób określonyw umowje.
13. Na wniosek właścicielalub zarządcy budynku wielolokalowego przedsiębiorstwo
zawtęra rrmowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaria ścieków z osobami
korzystającymi z lokali na warunkach doĘczących opomiarowania i sposobu
t ozliczei określonychw umowie.
14. KosŹami wody pobieranej ze zdtojow ulicznych, wody zuŻy,tej do zraszania ulic,
publi.cznych terenów zielonych, wody pobranej do celów przecivłpoŻarowych,
przedsiębiorca obcięa gminę na podstawie cen określonychw taryfie.
15. Wysokośó opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków, odbiorcy usług zaliczanych do poszczególnych grup taryfołvych ustala się
jako iloczyny taryfowych cen odpowiadających tym grupom oraz świadczonych
usług.
prowadzeni a
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