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UCHWAŁA NR XVIII/189/2016
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn.
zm.), Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
opracowane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Do cen i stawek opłat określonych w taryfach, o których mowa w § 1, doliczany będzie podatek od
towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
§ 3. Taryfy, o których mowa w §1, obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
2017 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr X/82/2015 z dnia 27 października
2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński
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Załącznik do uchwały nr XVIII/189/2016
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 10 listopada 2016 r.
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich stosowania obowiązujące na terenie
gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2017 r. do dnia
31.12.2017 r.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
• ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), zwana dalej Ustawą,
• rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886 ze zm.),
zwane dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody
i odbioru ścieków, świadczonych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z wyłączeniem hurtowych odbiorców wody oraz odbiorców dostarczających ścieki dowożone na
oczyszczalnię taborem asenizacyjnym. Spółka nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami
opadowymi i kanalizacji deszczowej, w związku z powyższym taryfa nie zawiera ustaleń ceny za
ścieki opadowe.
1. Rodzaj prowadzonej działalności
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia
wydanego przez Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.
U. z 2015r. poz. 139 ze zm.).
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom
usług za pomocą urządzeń wodociągowych,
2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków
dostarczonych przez usługobiorców za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.
2. Rodzaj i struktura taryfy
Uwzględniając lokalne uwarunkowania Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Kalwarii Zebrzydowskiej dokonał wyboru struktury i rodzaju taryf na podstawie kryteriów,
o których mowa w §13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia. Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowana została taryfa niejednolita, wieloczłonowa.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców na następujące taryfowe grupy
odbiorców usług:
Taryfowa grupa odbiorców
-zaopatrzenie w wodę

Opis

Gr I - Gospodars tw a domow e

gos podars tw a domow e w budynka ch mie szkalnych
je dno i w ielorodzinnych, w ła ścicie le i za rządcy
budynków , w s pólnoty mieszkaniow e , w oda do ce lów
przeciw poża row ych

Gr II - Pozosta li odbiorcy

w szyscy pozos ta li odbiorcy nie w ymienie ni w grupie I
np. podmioty prow adzą ce dzia ła lnoś ć gospoda rczą ,
szkoły, prze dszkola , a dministracja publiczna itp.

Taryfowa grupa odbiorców
-odprowadzanie ścieków

Opis

Gr I - Gospodars tw a domow e

gos podars tw a domow e w budynka ch mie szkalnych
je dno i w ielorodzinnych, w ła ścicie le i za rządcy
budynków , w s pólnoty mies zka niow e

Gr II - Pozosta li odbiorcy

w szyscy pozos ta li odbiorcy nie w ymienie ni w grupie I
np. podmioty prow adzą ce dzia ła lnoś ć gospoda rczą ,
szkoły, prze dszkola , a dministracja publiczna itp.
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4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Taryfy
1.
2.
3.

dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług zawierają odpowiednio:
cena za 1 m3 dostarczonej wody;
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków;
stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach:
•
na podstawie wskazań wodomierzy głównych w 2-miesięcznych okresach
rozliczeniowych,
•
na podstawie wskazań wodomierzy głównych w 1-miesięcznych okresach
rozliczeniowych,
•
na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych w 2-miesięcznych okresach
rozliczeniowych;
4. stawka opłaty przyłączeniowej – za przyłączenie do sieci wodociągowej będącej w
posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzania prób technicznych
budowanego przyłącza

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Lp
0

1

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług
1

Grupa I –
Gospodarstwa
domowe

Rodzaje cen i stawek opłat

ceny i stawki
w zł (bez VAT)

2

3

Grupa II –
Pozostali
odbiorcy

5

cena za dostarczoną wodę

7,36

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie
wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych

9,86

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie
wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych

9,86

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie
wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych

9,86

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

stawka opłaty przyłączeniowej

2

jednostka miary

125,00

zł/przyłącz

cena za dostarczoną wodę

7,54

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie
wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych

9,86

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie
wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych

9,86

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie
wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych

9,86

zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

stawka opłaty przyłączeniowej

125,00

zł/przyłącz

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług
1

Rodzaje cen i stawek opłat

ceny i stawki
w zł (bez VAT)

jednostka miary

2

4

5

1

Grupa I –
Gospodarstwa
domowe

cena za odprowadzone ścieki

12,76

zł/m3

2

Grupa II –
Pozostali
odbiorcy

cena za odprowadzone ścieki

12,76

zł/m3

Do cen i stawek opłat określonych w taryfach, zgodnie z § 2, pkt. 9 do 11 oraz § 5 pkt 7
Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi
przepisami – obecnie stawka podatku VAT wynosi 8%.
5. 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, Rozporządzenia oraz regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska uchwalonego przez Radę
Miejską w Kalwarii Zebrzydowskiej Uchwałą Nr XXV/242/2013 z dnia 31.01.2013r.
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Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako
iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadającym im ilościom świadczonych usług.
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego
lub wodomierza lokalowego.
Należności wynikające z opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca
usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie
wskazań tych urządzeń. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość dostarczonych ścieków,
zgodnie z art. 27 ust. 5 Ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w
umowie. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na
własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza
głównego i dodatkowego.
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, z uwagi na brak poboru lub
zmniejszony pobór wody w tym okresie, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym
okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby
miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości
dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenie pomiarowe.
Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminie
określonym w umowie.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.
Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustala się dla odbiorców jako sumę iloczynów:
•
ceny za dostarczoną wodę oraz ilości m3 wody
•
stawki opłaty abonamentowej za jednostkę odczytu i rozliczenia należności
Wysokość opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się dla odbiorców jako iloczyn ceny za
odprowadzone ścieki oraz ilości m3 ścieków.
Opłata abonamentowa nie jest zależna od ilości dostarczonej wody, płacona jest bez względu na
rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku - wyrażona w złotych na
odbiorcę usług za okres rozliczeniowy. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Opłata przyłączeniowa pobierana jest jednorazowo od nowo przyłączanego odbiorcy za przyłącz do
sieci wodociągowej.
Rozliczenia z odbiorcami dokonywane są w jednomiesięcznych i dwumiesięcznych okresach
rozliczeniowych. Sposób i terminy wzajemnych rozliczeń, w tym obowiązujący okres rozliczeniowy,
określa zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych
obsługi
klientów
wynikających
z obowiązujących
przepisów
prawnych,
standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez
Radę Miejską w Kalwarii Zebrzydowskiej Uchwałą Nr XXV/242/2013 z dnia 31.01.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

