
Mi^dzygminny Zaklad Wodoci^gow
i Kanalizacji ,,PROWOD" Spolka z o.o.
46-020 Czarnowa^sy, ul. Kosnego 3
tel. 077 469 11 81 tel./fax. 077 469 11 84

Zalajcznik
do uchwafy nr. £[.'
Rady Gminy Popidlow.

JLOtf

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD^ I ZBIOROWEGO

ODPROWADZANIA SCIEKOW W GMINIE POPIELOW

na okres od 1.01.2012 do 31.12.2012r.



1. Rodzaie prowadzonei dziatainosci przez MZWiK ..PROWOD" Sp. z P.O.

Mie.dzygminny Zaktad Wodociqgow i Kanalizacji "PROWOD" Spotka z o.o.
w Czarnowqsach prowadzi dziatalnosc w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodQ przeznaczonq do spozycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia
sciekow na terenie 3 gmin: Dobrzeri Wielki, Popielow i Murow.

Spotka zobowigzana jest do zapewnienia cia_gtosci dostaw i odpowiedniej
jakosci wody oraz niezawodnego odprowadzenia sciekow majqc na uwadze
ochron^ interesow odbiorcy ustug oraz norm ochrony srodowiska, a takze
optymalizacJQ kosztow.

Przedmiotem dziatania Spotki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod§
i zbiorowego odprowadzenia sciekow jest:

- pobor, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z

- odprowadzenie i oczyszczanie sciekow PKD 37.00.Z

Wymienione ustugi swiadczone sg z uwzgle.dnieniem urzgdzeh i sieci stanowia_cych
wtasnosc poszczegolnych gmin.

Majqtek gmin powierzony jest do eksploatacji Spoke na podstawie zawartych
umow.

2. Rodzai, struktura taryfv i tarvfowe grupy odbiorcow.

Taryfa jest niejednolita i wielocztonowa. Zawiera ceny za 1 m3 dostarczanej wody i
ceny za 1 m3 odprowadzanych (dostarczanych) sciekow oraz stawki optat
abonamentowych i oplaty za przytqczenie do urzqdzeh wodocig_gowo-
kanalizacyjnych.

W taryfie przyj^to 10 grup odbiorcow i odpowiadaja.ee im stawki optat. Grupy
odbiorcow zostaty wyodre.bnione:

- ze wzgle.du na zroznicowanie ponoszonych kosztow optat urz^dowych za pobor
wody, w zaleznosci od celu jej wykorzystania (woda dla celow socjalno-bytowych, do
produkcji zywnosci i do innych ceiow),

- ze wzgl^du na zakres i koszty swiadczonych ustug (odbiorcy korzystajqcy tylko z
wody, odbiorcy korzystaja.cy tylko z odprowadzania sciekow, odbiorcy korzystaj^cy z
wody i odprowadzania sciekow).

- ze wzgle_du na sposob dokonywania rozliczen (wg wskazan wodomierzy, wg
przeci^tnych norm zuzycia wody).



w zwia_zku z tym, ze decyzja wodno-prawna dla oczyszczalni sciekow przewiduje
wyta_cznie odbior sciekow bytowych, diatego taryfa zostata przygotowana wytqcznie
do odbioru sciekow bytowych.

Taryfa obejmuje takze stawki opiaty za przytqczenie do urzgdzeri wodociqgowo-
kanalizacyjnych.

3. Wysokosc cen I stawek optat abonamentowych.

Wysokosc cen i optat abonamentowych obowia.zuja.cych od 1.01.2012 r. do
31.12.2012 r. przedstawia ponizsza tabela:

Taryfa na okres 01.01. - 31.12.2012

Stawki i opfaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wode. i zbiorowego
odprowadzania sciekow

Grupa taryfowa

Wl

Kl

KR

WK1

W2

WK2

W3

Odbiorcy zuzywaja_cy wod^ na cele
socjalno-bytowe i rozliczani wg wskazari
wodomierzy tylko z zaopatrzenia w wod^

Odbiorcy odprowadzaja_cy scieki bytowe i
rozliczani tylko z odprowadzania sciekow

Odbiorcy odprowadzaja_cy scieki bytowe i
rozliczani tylko z odprowadzania sciekow
wg przeciQtnych norm zuzycia wody

Odbiorcy zuzywaja_cy wod^ na cele
socjalno-bytowe i odprowadzajqcy scieki
bytowe rozliczani wg wskazan
wodomierzy z zaopatrzenia w wode. i
odprowadzania sciekow

Odbiorcy zuzywaja_cy wode. na cele
produkcji zywnosci i rozliczani wg
wskazan wodomierzy tylko z
zaopatrzenia w wode.

Odbiorcy zuzywajacy wod^ na cele
produkcji zywnosci i odprowadzajqcy
scieki bytowe (komunalne) rozliczani wg
wskazan wodomierzy z zaopatrzenia w
wod^ i odprowadzania sciekow

Odbiorcy zuzywaja_cy wod^ na inne cele ,
w tym publiczne i przeciwpozarowe i
rozliczani tylko z zaopatrzenia w wode.,

Cena
wody

w zt/m3

2,04

-

-

2,04

2,05

2,05

2,07

Cena
sciekow
w zl/m3

-

7,81

7,81

7,81

-

7,81

-

Oplata
abonamentowa
za kazdy okres
rozliczeniowy

w zJotych

5,20

3,12

7,80

5,20

7,80

Przy rozliczaniu wg
wodomierza

5,20

Przy rozliczaniu wg
umownych ilosci

3,12



WK3

K4

WK4

Odbiorcy zuzywaja_cy wod<= na inne cele i
odprowadzaja_cy scieki bytowe
(komunalne) rozliczani wg wskazan
wodomierzy z zaopatrzenia w wode. i
odprowadzania sciekow

Odbiorcy odprowadzaja_cy scieki bytowe i
rozliczani wg wskazan wodomierzy tylko
z odprowadzania sciekow do oczyszczalni
w Kartowicach

Odbiorcy zuzywaja_cy wod^ na cele
socjaino-bytowe i odprowadzajqcy scieki
bytowe rozliczani wg wskazan
wodomierzy z zaopatrzenia w wode. i
odprowadzania sciekow do oczyszczalni
w Kartowicach

2,07

-

2,04

7,81

5,65

5,65

7,80

5,20

7,80

Stawki oplat za przyta.czenie do urzadzen wodocia.gowych i
kanalizacyjnych w ztotych

Za przyia_czenie tylko do urzadzen wodocia_gowych

Za przyta.czenie tylko do urza_dzeri kanalizacyjnych

Za przyia_czenie do urza_dzeri wodocia_gowych i kanalizacyjnych

133,00

122,00

144,00

Do cen i stawek optat okreslonych w taryfie dolicza
obowia_zuja_cej wysokosci.

podatek od towarow i ustug w

4. Warunki rozliczen za swiadczone ustugi.

1) Rozliczenia dostarczonej wody i odprowadzonych sciekow dokonywane sa.
zgodnie z ustaleniami zawartych umow.

2) W zaleznosci od ilosci odbieranej wody rozliczenia odbiorcow
instytucjonalnych dokonywane sq co miesiqc lub co kwartat (mniejsi
odbiorcy) w oparciu o odczyty wodomierzy.

3) U odbiorcow zaliczonych do gospodarstw domowych rozliczanie ustug
naste.puje na podstawie faktur wystawianych w oparciu o odczyty
wodomierzy , dokonywane w 2 miesi^cznych lub 6 miesi^cznych okresach
rozliczeniowych, jedynie odbiorcy grupy KR rozliczani sq wg przecie,tnych
norm zuzycia wody.

4) Optata abonamentowa pobierana jest za kazdy okres rozliczeniowy,
niezaleznie od ilosci dostarczanej wody lub odbieranych sciekow (rowniez za
okres bez odbioru wody lub dostarczania sciekow).

5) W rozliczeniach ilosci odprowadzanych sciekow, uwzgle,dnia siq ilosc
bezpowrotnie zuzytej wody wyta_cznie w przypadkach, gdy wielkosc
bezpowrotnie zuzytej wody ustalana jest na podstawie dodatkowego


