TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES 3 LAT
NA TERENIE GMINY MYŚLENICE
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1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na okres 36 miesięcy oraz określa warunki ich stosowania na terenie Gminy
Myślenice. Podstawą prawną opracowania taryfy są:
-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017. poz. 328 ze zm.), zwana dalej Ustawą,
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018r. w
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472), zwane dalej
Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny oraz stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez MZWiK Sp. z o.o.
w Myślenicach na terenie Gminy Myślenice.

2. Rodzaj prowadzonej działalności
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach realizuje zadanie własne gminy
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Myślenice, zwane dalej przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, zgodnie z uzyskanym
zezwoleniem decyzja Nr R16452-3/9/02 wydana przez Zarząd Gminy Myślenice w dniu 07.08.2002 r.
na czas nieoznaczony oraz w oparciu o pisemne umowy z Odbiorcami Usług za pomocą urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki.
Podstawowym rodzajem działalności przedsiębiorstwa jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności
przede wszystkim
1. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD 36.00.Z),
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

3. Rodzaj i struktura taryfy
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowało taryfy wieloczłonowe jednolite w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i wieloczłonowe niejednolite w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków zawierające ceny i stawki opłat. Sporządzona taryfa obejmuje:

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - jednolita zawierająca takie same ceny
dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców podane dla 1 m3 dostarczanej wody i
stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania
wodomierza;

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - taryfa niejednolita zawierająca
takie same ceny dla taryfowych grup odbiorców za 1 rn3 odprowadzanych ścieków oraz
stawkę opłaty abonamentowej różną dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
usług.
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4. Taryfowe grupy odbiorców
Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług,
mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz strukturę
ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, a także zróżnicowane koszty bieżącej
eksploatacji, przedsiębiorstwo dokonało podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy
odbiorców usług:
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne
wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

1) (WG) - grupa 1 - zaopatrzenie lokalu, budynku lub nieruchomości, w którym woda
wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego, a w przypadku
wykorzystywania wody również na inny cel odbiorcą usług jest osoba fizyczna nie prowadząca
działalności gospodarczej w tym lokalu, budynku lub nieruchomości oraz wspólnota mieszkaniowa lub
spółdzielnia mieszkaniowa.

2) (WP) - grupa 2 - zaopatrzenie w wodę pozostałych odbiorców usług nie wymienionych w grupie
WG.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców.
(ŚR) - grupa 1 - odbiorcy usług, których ilość odprowadzanych ścieków określana jest na
podstawie zużycia wody określonego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody;

1)

(ŚP) - grupa 2 - odprowadzanie ścieków przez pozostałych odbiorców usług nie
wymienionych w grupie ŚR

2)

5. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług, obowiązują następujące ceny i stawki opłat:
cenę za dostarczoną wodę jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca
usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m 3 dostarczonej
wody; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami;
cenę za odprowadzone ścieki jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca
usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1m3
odprowadzonych ścieków, w tym ścieków komunalnych lub ścieków przemysłowych;
stawkę opłaty abonamentowej jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych na odbiorcę
usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń
wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub
urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość
odprowadzonych ścieków;
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w
wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku
VAT wynosi 8 %.
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5.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy
Taryfowa grupa
Wyszczególnienie
Cena
Lp.
odbiorców
1

1.

2
WG

3
cena za 1m3

wody

stawka opłaty
abonamentowej
2.

cena za 1m3

WP

wody

stawka o opłaty abonamentowej

Netto
4
3,69
16,50
3,69
16,50

Jednostka
miary

z VAT
6
zł/m3
3,99
17,82 zł/odb./okres
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zł/m3
3,99
17,82 zł/odb./okres

5.2. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 13-24 miesięcy
Taryfowa grupa
Wyszczególnienie
Jednostka
Cena
Lp.
odbiorców
miary
Netto
z VAT
1
2
3
4
5
6
WG
zł/m3
3,69
3,99
1.
cena za 1m3 wody
stawka opłaty abonamentowej
2.

16,50
3,69
16,50

cena za 1m3 wody

WP

stawka opłaty abonamentowej

17,82 zł/odb./okres
zł/m3
3,99
17,82 zł/odb./okres

5.3. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 25-36 miesięcy
Taryfowa grupa
Wyszczególnienie
Cena
Lp.
odbiorców
Netto
1

2

1.

WG

2.

WP

4

3
3

cena za 1m wody

3,69
16,50
3,69
16,50

stawka opłaty abonamentowej

cena za 1m3 wody
stawka opłaty abonamentowej

Jednostka
miary

z VAT
5

6

zł/m3
3,99
17,82 zł/odb./okres
zł/m3
3,99
17,82 zł/odb./okres

5.4. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1-12 miesięcy
Wyszczególnienie
Cena
Jednostka
Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
miary
Netto
1
1.

2
ŚR

3
cena za 1m3 ścieków
stawka opłaty abonamentowej

2.

ŚP

cena za 1m3 ścieków
stawka opłaty abonamentowej

4

4
9,10
45,75
9,10
50,25

z VAT
5

6
zł/m3

9,83
49,41 zł/odb./okres
zł/m3
9,83
54,27 zł/odb./okres

5.5. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 13-24 miesięcy
Wyszczególnienie
Cena
Jednostka
Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
miary
Netto
z VAT
1
2
4
5
6
3
3
zł/m3
1.
ŚR
8,90
9,62
cena za 1m ścieków
2.

stawka opłaty abonamentowej
cena za 1m3 ścieków
Stawka opłaty abonamentowej

ŚP

45,75
8,90
50,25

49,41 zł/odb./okres
zł/m3
9,62
54,27 zł/odb./okres

5.6. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 25-36 miesięcy

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka
miary

Netto
1
1.

2
ŚR

3
3

cena za 1m ścieków
stawka
opłaty

2.

ŚP

abonamentowej

cena za 1m3 ścieków
stawka
opłaty

abonamentowej

5

z VAT

4

5

6

8,70
45,75

zł/m3
9,40
49,41 zł/odb./okres

8,70
50,25

zł/m3
9,40
54,27 zł/odb./okres

6. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i
urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia taryfowego. Należność za w/w usługi ustala się jako
iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Ilość pobranej wody
w budynkach lub obiektach wyposażonych w wodomierze główne, ustala się zgodnie z ich
wskazaniami. Ilość odprowadzanych ścieków z budynków i obiektów wyposażonych w urządzenia
pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W przypadku braku wyposażenia budynków w
urządzenia pomiarowe ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach gdy wielkość jej zużycia na inne cele ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorców usług. W przypadku niesprawności
wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na
podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym
okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby
miesięcy niesprawności wodomierza. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek
odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku
braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat abonamentowych
7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie:
 poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 odprowadzania i oczyszczania ścieków
Usługi w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są
świadczone dla taryfowych grup odbiorców określonych szczegółowo w Rozdziale 4 niniejszej taryfy.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do zapewnienia zdolności
posiadanych urządzeń do realizacji usług:



ciągłej dostawy wody w wymaganej ilości, o jakości wymaganej prawem i pod odpowiednim
ciśnieniem,
niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, odprowadzania i
oczyszczania ścieków

Obowiązek ten wypełnia się w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń oraz zapewnienia
ich należytego stanu technicznego.

7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w taryfie ceny i stawki opłat abonamentowych są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myślenice oraz z umów zawartych z
poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych.
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