Uchwała Nr XXXI/38/2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9 a ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139 z późn. zm.), Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które zostały zatwierdzone uchwałą
Nr XII/65/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
i stanowią załącznik do niniejszej uchwały, na okres od dnia 1 maja 2016 r. do dnia
30 kwietnia 2017 roku.
§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków
realizowanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim.
§ 4. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłosi przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych
taryf w miejscowej prasie w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik do uchwały Nr XXXI/39/2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 4 kwietnia 2016 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego
przez Prezydenta Miasta z dnia 23.12.2002 r.
Przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków jest:
 działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
Poza gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną spółka prowadzi także inną działalność
gospodarczą, nie będącą przedmiotem wniosku. Koszty pozostałej działalności nie obciążają
kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków.

2.

RODZAJ I STRUKTURA TARYF

Kalkulacja cen i stawek opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – oparta jest na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie
niezbędnych przychodów z opłat jest konieczne do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji
i utrzymania.









Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane tak aby zapewnić:
uzyskanie niezbędnych przychodów,
ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
eliminowanie subsydiowania skrośnego,
motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania
zanieczyszczenia ścieków,
łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen
ich dotyczących.
Uwzględniając powyższe, w zakresie:
zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono taryfę niejednolitą wieloczłonową,
zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono taryfę niejednolitą wieloczłonową.

3.

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
w spółce dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. Spółka stosuje alokację
kosztów na grupy odbiorców głównie w oparciu o stopień obciążenia urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, tj. w oparciu o współczynniki alokacji kosztów wyliczone
na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej ilości
dostarczonej wody lub całkowitej ilości odebranych ścieków. Dodatkowo wykorzystano
alokację opartą o ilość odbiorców. Z tego powodu ustalono: jednakową wysokość ceny
za wodę dla wszystkich grup gospodarstw domowych i jednostek budżetowych
oraz jednakową dla obu grup pozostałych odbiorców oraz różną wysokość stałej opłaty
abonamentowej. W ramach taryfowych grup odbiorców wyróżniono grupę odbiorców, która
rozlicza się na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
lub poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta, dla której w kalkulacji stawki abonamentowej
nie uwzględniono kosztów odczytu wodomierza. Ponadto w związku z zakończeniem
inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, co wiąże się koniecznością
osiągnięcia zaplanowanego wcześniej efektu ekologicznego, utworzona została nowa grupa
taryfowa odbiorców dla których przedsiębiorstwo finansuje ze środków własnych koszty
wybudowania przykanalika, także w części normalnie pokrywanej przez odbiorcę usług
kanalizacyjnych.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono pięć taryfowych grup
odbiorców usług. Obejmują one:

Grupa I. ZWLiB I:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji spółki

Grupa II. ZWLiB II:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji odbiorców

Grupa III. ZWPiU I:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji
spółki

Grupa IV. ZWPiU II:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji
odbiorców
Grupa V. ZWLiB R:
Ludność i jednostki budżetowe, które rozliczają się na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody lub poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta
Na podstawie niniejszych taryf rozliczana będzie także gmina za ilość wody pobranej
z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono sześć taryfowych grup
odbiorców usług. Obejmują one:

Grupa I. OŚLiB I:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji spółki

Grupa II. OŚLiB II:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji odbiorców

Grupa III. OŚPiU I:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji
spółki

Grupa IV. OŚPiU II:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji
odbiorców
Grupa V. OŚLiB R:
Ludność i jednostki budżetowe, które rozliczają się na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody lub poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta
Grupa VI. OŚLiB III:
Ludność: mieszkańcy, których przyłącza są na majątku spółki i zostały wykonane z
dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

4.

RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

4.1. CENY I STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich grup odbiorców usług
obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:
 ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz
 stawki opłaty abonamentowej, nie zależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej
comiesięcznie.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc,
i pokrywa koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, prowadzenia odczytów
i rozliczeń.
W rozliczaniach z gminą za wodę pobraną za cele określone w art. 22 ustawy
obowiązują ceny wyrażone w złotych za m3 oraz opłata abonamentowa w wysokości
ustalonej, jak dla grupy I.
Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla wszystkich grup odbiorców
obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:
 ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków oraz
 stawki opłaty abonamentowej, płaconej comiesięcznie.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc,
i pokrywa koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, prowadzenia odczytów
i rozliczeń.

W związku z powyższym, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim wnioskuje o przedłużenie
dotychczasowych taryf cen i stawek opłat za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków na
okres od dnia 01.05.2016 r. do dnia 30.04.2017 r. w następujący sposób (w złotych, netto):
Za wodę:
1. Grupa I – cena wody
2. Grupa I – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
3. Grupa II – cena wody
4. Grupa II – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
5. Grupa III – cena wody
6. Grupa III – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
7. Grupa IV – cena wody
8. Grupa IV – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
9. Grupa V – cena wody
10. Grupa V – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
Za ścieki:
1. Grupa I – cena ścieków:
2. Grupa I – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
3. Grupa II – cena ścieków:
4. Grupa II – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
5. Grupa III – cena ścieków:
6. Grupa III – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
7. Grupa IV – cena ścieków:
8. Grupa IV – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
9. Grupa V – cena ścieków
10. Grupa V – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc:
11. Grupa VI – cena ścieków
12. Grupa VI – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc:

2015/2016
3,58 zł/m3
5,05 zł/odb
3,58 zł/m3
2,76 zł/odb
4,47 zł/m3
6,06 zł/odb
4,47 zł/m3
4,17 zł/odb
3,58 zł/m3
1,26 zł/odb
2015/2016
5,11 zł/m3
5,84 zł/odb
5,11 zł/m3
4,76 zł/odb
5,39 zł/m3
6,19 zł/odb
5,39 zł/m3
5,56 zł/odb
5,11 zł/m3
1,69 zł/odb
5,11 zł/m3
16,50 zł/odb

Średni koszt jednostkowy dostarczenia wody (cena wskaźnikowa) wynosi dla Grupy I
i Grupy II 3,76 zł/m3, dla Grupy III i IV 4,63 zł/m3, a dla Grupy V 3,27 zł/m3.
Dla odprowadzania ścieków (cena wskaźnikowa) dla Grupy I, II wynosi 5,29 zł/m 3, dla Grupy
III i IV 5,49 zł/m3, dla Grupy V 4,98 zł/m3, a dla Grupy VI 6,81 zł/m3.
Do cen i stawek określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług,
zgodnie z § 2 pkt 9 i 10 rozporządzenia 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.

4.2.

STAWKI OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA
ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Zgodnie z § 5 pkt 6 rozporządzenia 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, stosuje się
następujące stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
od urządzeń kanalizacyjnych:

Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wskaźnik zanieczyszczeń

Grupa

BZT5
ChZT met. dwuchromianową
Zawiesina ogólna
Fosfor ogólny
I
Chlorki
Azot ogólny
Azot amonowy
Chlor wolny
Substancje ekstrahujące się eterem
naftowym
Ołów
10.
Kadm
11.
Cynk
12.
II
Chrom
13.
Nikiel
14.
Fluorki
15.
a) stawka opłaty za 1 m3ścieków, których pH jest wyższe
wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH - 1,03 zł,
b) stawka opłaty za 1 m3 ścieków, których pH jest wyższe
wartości dopuszczalnej o 0,5-1,5 pH – 2,58 zł,
c) stawka opłaty za 1m3 ścieków, których pH jest wyższe
wartości dopuszczalnej o 1,5-2,5 pH – 5,16 zł,
d) stawka opłaty za 1m3 ścieków, których pH jest wyższe
wartości dopuszczalnej o 2,5 i więcej pH– 10,00 zł,

Jednostka
ładunku
1 kg O2
1 kg O2
1 kg
1 kg P
1kg Cl
1kg N
1kg NNH4
1 kg Cl
1 kg

Stawka za jednostkę
ładunku
4,28
1,71
0,52
20,62
3,82
20,62
20,62
676,46
360,91

1 kg Pb
676,46
1 kg Cd
541,38
1kg Zn
541,38
1kg Cr+6
541,38
1kg Ni
676,46
1 kg F
206,24
od górnej albo niższe od dolnej
od górnej albo niższe od dolnej
od górnej albo niższe od dolnej
od górnej albo niższe od dolnej

Do stawek opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt 9
rozporządzenia 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.

4.3.

STAWKI OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNYCH

Zgodnie z § 5 pkt 7 rozporządzenia 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, stosuje się
następujące stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:
1) za przyłączenie do urządzeń wodociągowych – 98,39 zł netto,
2) za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych – 98,39 zł netto.
Do stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych dolicza
się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt 9 rozporządzenia 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.

5.

WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLEDNIENIEM WYPOSAŻENIA
NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia określających warunki
i sposoby prowadzenia rozliczeń.
Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nalicza
się oraz pobiera zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w
terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania
lub dostarczenia w inny sposób. W przypadku zapłaty przelewem bankowym za dzień
zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe spółki.
Opłaty abonamentowe umożliwiają wyznaczenie niższej opłaty zmiennej, ponieważ
opłaty stałe pokrywają część kosztów stałych prowadzenia działalności.
Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje
jego zapłaty.
W przypadku stwierdzenia nadpłaty, jest ona zaliczana na poczet przyszłych
należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia
wniosku w tej sprawie.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego,
rozliczenia prowadzone są na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed
stwierdzeniem niesprawności działania 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 nieprawidłowego
działania wodomierza.
MWiK Sp. z o.o. na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości
działania wodomierza.
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 koszt
sprawdzenia.
W przypadku braku wodomierza, ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w odpowiednich przepisach w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody.
W przypadku braku możliwości odczytu w danym okresie rozliczeniowym spółka
dokonuje rozliczenia ilości świadczonych usług na podstawie średniego zużycia z ostatnich 3
miesięcy. Rozliczenie faktycznej ilości świadczonych przez spółkę usług dokonywane jest
na podstawie wskazań wodomierza w kolejnym okresie rozliczeniowym.
W przypadku, gdy jeden odbiorca posiada kilka wodomierzy (także gdy woda jest
dostarczana do kilku posesji), odbiorca obciążany jest jedną opłatą abonamentową –
za gotowość, która związana jest z dostawą wody (odbiorem ścieków) za pomocą przyłącza,
które jest konserwowane przez spółkę.
Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowych.
W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako
ilość pobranej wody.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt
odbiorcy usług.
Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków, odbiorców usług zaliczanych do poszczególnych grup taryfowych, ustala się jako
iloczyn taryfowych cen i stawek opłat odpowiadającym tym grupom oraz ilości świadczonych
usług.
Karze grzywny do 5.000 zł podlega ten kto pobiera wodę z urządzeń wodociągowych
bez uprzedniego zawarcia umowy, kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza
plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze
odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji
metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, kto nie dopuszcza
przedstawiciela MWiK Sp. z o.o. na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu
wykonania
czynności
zainstalowania
lub
demontażu
wodomierza
głównego,
przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy
zainstalowanych
przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań
oraz dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń
posiadanych przez spółkę, sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb
na zamkniętych zaworach odcinających dostarczenie wody do lokalu, usunięcia awarii
przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa tak stanowi.
Karze grzywny do 10.000 zł podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy
wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych.
Obok orzeczenia kary, o której mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc,
w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych
lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenie, wymienione w punkcie 1.
niniejszego wniosku.

6.

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

6.1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA POSZCZEGÓLNYCH
TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest przez spółkę dla wszystkich
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie
pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony
jej m3. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich
odbiorców usług.
Zarówno w zakresie dostawy wody jak i odbioru ścieków spółka ponosi koszty stałe
obsługi swoich klientów, co uzasadnia wprowadzenie stawki opłaty abonamentowej. Koszty
te ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie
pobierał wodę lub odprowadzał ścieki czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces
produkcji wody, oczyszczania ścieków oraz gotowości świadczenia usługi,
a także obowiązujące przepisy.

6.2. STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych
i które zostały określone w regulaminie dostarczenia wody i odprowadzania ścieków.





W zakresie jakości świadczonych usług spółka realizuje zadania określone w :
zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie
jej działania,
umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Jakość wody produkowanej przez spółkę jest zgodna z normami krajowymi,
określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania wody wykonywane są okresowo
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a ich wyniki spółka zamieszcza
na swojej stronie internetowej.
W razie przerwy w dostawie wody, zgodnie z regulaminem, spółka zapewnia
zastępczy punkt poboru wody i informuje odbiorcę o jego lokalizacji poprzez ogłoszenie
w formie pisemnej bądź innej w zależności od usytuowania punktu. Spółka zapewnia ciągłą
dostawę wody do tego punktu, jak też odpowiada za jej jakość.
Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dla zapewnienia dobrej jakości obsługi klienta
funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta.
Spółka udostępnia dokumenty regulujące sposób jej funkcjonowania, zasady relacji
z klientami, cenniki, formularze, wzory wniosków, itp. na stronie internetowej
www.wodociagi.ostrowiec.net.pl. Poprzez Internetowe Biuro Klienta (IBOK) istnieje
możliwość dostarczania przez klientów stanów wodomierzy i przekazywania im faktur drogą
elektroniczną.

UZASADNIENIE WNIOSKU
o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski
na okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
1. Zakres świadczonych usług
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2002 r.
Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości
wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów
odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.
Przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzanie ścieków jest:
 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).
Ponadto Spółka prowadzi też działalność obejmującą:
 zbieranie odpadów (PKD 38.1),
 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
 pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 działalność w zakresie inżynierii i związane z nim doradztwo techniczne
(PKD 71.12.Z),
 transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej
niesklasyfikowaną (PKD 74.90.Z),
 pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej nie sklasyfikowaną (PKD 82.99.Z),
 roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków (PKD 41),
 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
 roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
 naprawę i konserwację maszyn (PKD 33.12.Z),
 naprawę i konserwację urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
 naprawę i konserwację urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
 instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 konserwację i naprawę pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD
45.20.Z),
 pozostałą wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową (PKD 46.7),
 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
(PKD 68.20.Z),
 pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
 dystrybucję energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
 handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).
Spółka prowadzi wyżej opisaną działalności w całości w oparciu o mienie przekazane
przez Gminę bądź wybudowane z własnych środków.

2. Warunki
ekonomiczne
dotychczasowych taryf

uzasadniające

przedłużenie

obowiązywania

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uznaje, że prognozowana
z uwzględnieniem zmian warunków ekonomicznych wartość niezbędnych przychodów
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie, na jaki
składany jest wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, pozwala
na stosowanie w tym okresie dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które zostały zatwierdzone uchwałą Nr XII/65/2015 Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf
na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków..
Dotychczasowe taryfy gwarantują pozyskanie przychodów na poziomie
umożliwiającym realizację planowanych i koniecznych modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości świadczenia
usług i zapobiegnie nadmiernym stratom wody.
Po stronie wielkości ekonomicznych mających wpływ na wielkość przychodów
prognozuje się wzrost ilości sprzedaży wody o 2% i utrzymanie ilości odbieranych ścieków
w porównaniu do założeń obowiązujących w obecnie obowiązującej taryfie, co odpowiada
wielkości sprzedaży odnotowanej w 2015 r. Po stronie wielkości ekonomicznych mających
wpływ na wielkość kosztów prognozuje się nieznaczny wzrost kosztów zaopatrzenia w wodę
o 1,1% oraz nieznaczny spadek kosztów odprowadzania ścieków o 0,5 % w porównaniu do
poziomu kosztów poniesionych w 2015 r.
Na gruncie przeprowadzonej analizy dla okresu objętego wnioskiem o przedłużenie
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, warunkami ekonomicznymi uzasadniającymi
przedłużenie obowiązujących cen i stawek opłat abonamentowych są w szczególności:
 wyniki finansowe osiągnięte ze sprzedaży wody i odbioru ścieków w okresie
obowiązywania obecnych cen i stawek abonamentowych, a także wyniki osiągnięte
przez Spółkę w ciągu 4 pierwszych miesięcy 2015 r.,
 prognozowany wzrost przychodów wynikający ze zmian ilościowych sprzedaży wody
i odbiorze ścieków,
 stosunkowo nieduży prognozowany wzrost kosztów eksploatacji i utrzymania
w zakresie dostawy wody oraz nieznaczny spadek kosztów eksploatacji i utrzymania
w zakresie odprowadzania ścieków znajdujący pokrycie w marży zysku osiągniętej na
obecnie obowiązującej taryfie oraz w prognozowanym wzroście przychodów
z działalności podstawowej.
Przeprowadzona analiza potwierdziła również brak konieczności obniżenia obecnie
obowiązujących taryf. Dotychczasowe ceny i stawki opłat abonamentowych pozwolą Spółce
uzyskać wpływy od odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym
samofinansowanie się działalności Spółki i jednocześnie nie dostarczą nadmiernych zysków.
Prognozuje się, że dotychczas obowiązujące ceny za m3 dostarczonej wody i za m3
odprowadzanych ścieków oraz stawki opłat abonamentowych pozwolą w kolejnym okresie
12 miesięcy obowiązywania taryfy, tj. w okresie od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r. osiągnąć
zysk ze sprzedaży wody na poziomie 47.580,02 zł oraz zysk z tytułu odbioru ścieków
na poziomie 24.622,77 zł.
Szczegółowa analiza kosztów eksploatacji i utrzymania, konieczności spłaty rat
kapitałowych ponad wartość amortyzacji, spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek,
należności nieregularnych, marży zysku, ilości sprzedaży wody i odbieranych ścieków,
uwzględniająca zmianę warunków ekonomicznych w nowym okresie wykazała, że obecnie
obowiązująca taryfa pozwoli na:






uzyskanie niezbędnych przychodów,
ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat,
eliminowanie subsydiowania skrośnego,
motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenia
zanieczyszczenia.

Zgodnie z art. 24 ust. 9c ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) do wniosku o przedłużenie
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf nie dołączono szczegółowej kalkulacji cen
i stawek opłat oraz planu.
Wysokość jednostkowych stawek opłat za przekroczenia warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zostały obliczone na okres
01.05.2015-30.04.2016 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. z 2005 r. nr 260 poz. 2177 z późn. zm.)
oraz obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (Monitor Polski z 2014 r. poz. 790).
Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie objętym wnioskiem o przedłużenie
dotychczasowych taryf, tj. w okresie od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r. nie ulegnie zmianie,
ponieważ nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r., które jest
podstawą do naliczenia stawek opłat pozostawia stawki na poziomie obowiązującym
w 2015 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. (Monitor
Polski z 2015 r. poz. 815).
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uznaje, że stawki opłat za przyłączenie
do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, w okresie, na jaki składany jest wniosek
o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, mogą być utrzymane
na obecnym poziomie. Jest to uzasadnione tym, że zarówno stawka robocizny pracownika
dokonującego odbioru (prób technicznych), jak i wyrażony w zł/km koszt dojazdu nie ulega
zmianie w okresie od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r. Nie ulegają również zmianie zasady
stosowania narzutu kosztów wydziałowych oraz ustalania marży zysku.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
w spółce dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. Spółka stosuje alokację
kosztów na grupy odbiorców głównie w oparciu o stopień obciążenia urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, tj. w oparciu o współczynniki alokacji kosztów wyliczone
na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej ilości
dostarczonej wody lub całkowitej ilości odebranych ścieków. Dodatkowo wykorzystano
alokację opartą o ilość odbiorców. Z tego powodu ustalono: jednakową wysokość ceny
za wodę dla wszystkich grup gospodarstw domowych i jednostek budżetowych
oraz jednakową dla obu grup pozostałych odbiorców oraz różną wysokość stałej opłaty
abonamentowej. W ramach taryfowych grup odbiorców wyróżniono grupę odbiorców,
która rozlicza się na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
lub poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta, dla której w kalkulacji stawki abonamentowej
nie uwzględniono kosztów odczytu wodomierza. Ponadto w związku z zakończeniem
inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, co wiąże się koniecznością
osiągnięcia zaplanowanego wcześniej efektu ekologicznego, utworzona została nowa grupa
taryfowa odbiorców dla których przedsiębiorstwo finansuje ze środków własnych koszty

wybudowania przykanalika, także w części normalnie pokrywanej przez odbiorcę usług
kanalizacyjnych.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono pięć taryfowych grup
odbiorców usług. Obejmują one:
Grupa I. ZWLiB I:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji spółki
Grupa II. ZWLiB II:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji odbiorców
Grupa III. ZWPiU I:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji
spółki
Grupa IV. ZWPiU II:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji
odbiorców
Grupa V. ZWLiB R:
Ludność i jednostki budżetowe, które rozliczają się na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody lub poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta
Na podstawie niniejszych taryf rozliczana będzie także gmina za ilość wody pobranej
z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono sześć taryfowych grup odbiorców
usług. Obejmują one:
Grupa I. OŚLiB I:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji spółki
Grupa II. OŚLiB II:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji odbiorców
Grupa III. OŚPiU I:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji
spółki
Grupa IV. OŚPiU II:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji
odbiorców
Grupa V. OŚLiB R:
Ludność i jednostki budżetowe, które rozliczają się na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody lub poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta
Grupa VI. OŚLiB III:
Ludność: mieszkańcy, których przyłącza są na majątku spółki i zostały wykonane z
dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
4.1. Ceny i stawki opłat abonamentowych
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich grup odbiorców usług
obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:
 ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz
 stawki opłaty abonamentowej, nie zależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej
comiesięcznie.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc,
i pokrywa koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, prowadzenia odczytów
i rozliczeń.
W rozliczaniach z gminą za wodę pobraną za cele określone w art. 22 ustawy
obowiązują ceny wyrażone w złotych za m3 oraz opłata abonamentowa w wysokości
ustalonej, jak dla grupy I.
Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla wszystkich grup odbiorców
obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:
 ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków oraz
 stawki opłaty abonamentowej, płaconej comiesięcznie.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc,
i pokrywa koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, prowadzenia odczytów
i rozliczeń.
W związku z powyższym, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim wnioskuje o przedłużenie czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf cen i stawek opłat za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.05.2016 r. do dnia 30.04.2017 r., których
wysokość kształtuje się w następujący sposób (w złotych, netto):
Za wodę:
11. Grupa I – cena wody
12. Grupa I – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
13. Grupa II – cena wody
14. Grupa II – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
15. Grupa III – cena wody
16. Grupa III – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
17. Grupa IV – cena wody
18. Grupa IV – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
19. Grupa V – cena wody
20. Grupa V – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
Za ścieki:
13. Grupa I – cena ścieków:
14. Grupa I – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
15. Grupa II – cena ścieków:
16. Grupa II – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
17. Grupa III – cena ścieków:
18. Grupa III – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
19. Grupa IV – cena ścieków:
20. Grupa IV – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
21. Grupa V – cena ścieków
22. Grupa V – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc:
23. Grupa VI – cena ścieków
24. Grupa VI – stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc:

2015/2016
3,58 zł/m3
5,05 zł/odb
3,58 zł/m3
2,76 zł/odb
4,47 zł/m3
6,06 zł/odb
4;47 zł/m3
4,17 zł/odb
3,58 zł/m3
1,26 zł/odb
2015/2016
5,11 zł/m3
5,84 zł/odb
5,11 zł/m3
4,76 zł/odb
5,39 zł/m3
6,19 zł/odb
5,39 zł/m3
5,56 zł/odb
5,11 zł/m3
1,69 zł/odb
5,11 zł/m3
16,50 zł/odb

Średni koszt jednostkowy dostarczenia wody (cena wskaźnikowa) wynosi dla Grupy I
i Grupy II 3,76 zł/m3, dla Grupy III i IV 4,63 zł/m3, a dla Grupy V 3,27 zł/m3.
Dla odprowadzania ścieków (cena wskaźnikowa) dla Grupy I, II wynosi 5,29 zł/m3, dla Grupy
III i IV 5,49 zł/m3, dla Grupy V 4,98 zł/m3, a dla Grupy VI 6,81 zł/m3.
Do cen i stawek określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług,
zgodnie z § 2 pkt 9 i 10 rozporządzenia 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.
4.2.

Stawki opłat za
przekroczenie
warunków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

wprowadzania

ścieków

Zgodnie z § 5 pkt 6 rozporządzenia 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, stosuje się
następujące stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
od urządzeń kanalizacyjnych:
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wskaźnik zanieczyszczeń

Grupa

BZT5
ChZT met. dwuchromianową
Zawiesina ogólna
Fosfor ogólny
I
Chlorki
Azot ogólny
Azot amonowy
Chlor wolny
Substancje ekstrahujące się eterem
naftowym
10.
Ołów
11.
Kadm
12.
Cynk
II
13.
Chrom
14.
Nikiel
15.
Fluorki
a) stawka opłaty za 1 m3ścieków, których pH jest wyższe
wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH - 1,03 zł,
b) stawka opłaty za 1 m3 ścieków, których pH jest wyższe
wartości dopuszczalnej o 0,5-1,5 pH – 2,58 zł,
c) stawka opłaty za 1m3 ścieków, których pH jest wyższe
wartości dopuszczalnej o 1,5-2,5 pH – 5,16 zł,
e) stawka opłaty za 1m3 ścieków, których pH jest wyższe
wartości dopuszczalnej o 2,5 i więcej pH– 10,00 zł,

Jednostka
ładunku
1 kg O2
1 kg O2
1 kg
1 kg P
1kg Cl
1kg N
1kg NNH4
1 kg Cl
1 kg

Stawka za jednostkę
ładunku
4,28
1,71
0,52
20,62
3,82
20,62
20,62
676,46
360,91

1 kg Pb
676,46
1 kg Cd
541,38
1kg Zn
541,38
1kg Cr+6
541,38
1kg Ni
676,46
1 kg F
206,24
od górnej albo niższe od dolnej
od górnej albo niższe od dolnej
od górnej albo niższe od dolnej
od górnej albo niższe od dolnej

Do stawek opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt 9
rozporządzenia 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.

4.3.

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Zgodnie z § 5 pkt 7 rozporządzenia 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, stosuje się
następujące stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:
3) za przyłączenie do urządzeń wodociągowych – 98,39 zł netto,
4) za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych – 98,39 zł netto.
Do stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych dolicza
się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt 9 rozporządzenia 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

