oplat
Taryfy cen i opłat
uslugi zbiorowego zaopatrzenia w
W wodę
WOdQ i zbiorowego odprowadzania ścieków
éciekéw
za usługi
świadczone
éWiadczone na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
Kdierzyn-Koile
Wodociqgi i Kanalizację
Kanalizacjg w
W Kędzierzynie-Koźlu
Kegdzierzynie-Koilu Spółkę
Spélke; z o.
0. o.
0.
przez Miejskie Wodociągi
w
W okresie od
0d dnia 14 czerwca 2018 roku do
d0 dnia 13 czerwca 2021 roku.
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w przyrzqdy
przyrządy
rozliczeﬁ z uwzględnieniem
uwzglqdnieniem wyposażenia
wyposaZenia nieruchomości
nieruchomoéci W
urzqdzenia pomiarowe.
i urządzenia
7. Warunki stosowania cen
can i stawek opłat.
opiat.

1. Informacje wstępne
wstgpne
Niniejsze
Niniej
sze taryfy stanowią
stanowiq zestawienie cen i stawek opłat
opiat za zbiorowe zaopatrzenie w
W
wode; i zbiorowe odprowadzanie ścieków
éciekéw komunalnych oraz określają
okres'lajq warunki ich
wodę
stosowania, obowiązujące
obowiqzujqce na terenie Gminy Kędzierzyn
Kgdzierzyn -— Koźle
Koz’le na okres 36 miesięcy
miesiqcy od
0d
14.06.2018 do dnia 13.06.2021
13.06.2021 roku.
dnia 14.06.2018
Opracowania taryf:
Podstawa prawna opracowania
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001
zbiorowym
2001 roku o
0 zbiorowym zaopatrzeniu w
W wodę
wodq iizbiorowym
éciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328), zwana dalej „Ustawą”,
,,Ustawq”,
odprowadzaniu ścieków
- rozporządzenie
rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Zeglugi Śródlądowej
Srédlqdowej z dnia 27 lutego
W sprawie określania
okreélania taryf, wzoru wniosku o0 zatwierdzanie taryf
taryf oraz warunków
warunkéw
2018 roku w
rozliczeń
rozliczeﬁ za zbiorowe zaopatrzenie w
W wodę
wodq i zbiorowe odprowadzanie ścieków
éciekéw (Dz.U. z
2018 r. poz. 472), zwane dalej „Rozporządzeniem”.
”Rozporzqdzeniem”.

Taryfowe ceny i stawki opłat
opiat dotyczą
dotyczq wszystkich odbiorców
odbiorcéw usług
usiug w
W zakresie zbiorowego
W wodę
wodq i odbioru ścieków
éciekéw przez Miejskie Wodociągi
Wodociqgi i Kanalizację
Kanalizacje; w
W
zaopatrzenia w
Kędzierzynie-Koźlu
Kgdzierzynie-Koilu Spółkę
Spéikc; z o.o.,
0.0., z2 wyłączeniem
wyiqczeniem odbiorców
odbiorcéw hurtowych.
dzialalnoéci
2. Rodzaje prowadzonej działalności
dziaialnoéci Spółki
Spéiki zgodnym z wpisem
Wpisem do
d0 rejestru sądowego
sqdowego iizezwoleniem
Przedmiotem działalności
zezwoleniem
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
wodc; i zbiorowego odprowadzania ścieków
s'ciekéw
z 8 stycznia 2003 roku jest:
jest:

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
\/ pobér,
\/ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
éciekéw,


przesyłowych i sieci rozdzielczych,
\/ roboty związane
zwiqzane z budową
budowq rurociągów
mrociqgéw przesyiowych
1

\\\

\/ roboty związane
zwiqzane z budową
budowq pozosteﬁych
obiektéw inżynierii
inZynierii lądowej
lqdowej i wodnej,
WOdnej, gdzie

pozostałych obiektów
niesklasyﬁkowanej,
indziej niesklasyfikowanej,
 pozostale
pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
niesklasyﬁkowane,
dzialalnoéc' w
W zakresie inżynierii
iniynierii i związane
zwiqzane z nią
niq doradztwo
doradtO techniczne,
 działalność
 pozostale
pozostałe badania i analizy techniczne.

3. Rodzaj i struktura taryf
W wodę
W0d<—; jest taryfą
taryfq jednolitq
dwuczlonowq obejmującą
obejmujqca}
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w
jednolitą dwuczłonową
3
cenę
jednakową dla wszystkich odbiorców
cent; za
23 11 m
In3 wody
WOdy jednakowq
odbiorcéW usług
uslug oraz stawkę
staq opłaty
oplaty
s'ciekéw komunalnych jest
abonamentowej. Natomiast taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków
3
taryfą
jednolitą jednoczionowq
jednoczłonową obejmującą
taryfq jednolitq
obejmuj ace! ceny za 11 m
m3 ścieków
éciekéW jednakowe dla wszystkich
odbiorcéw uslug.
odbiorców
usług.

4. Taryfowe grupy odbiorców
odbiorcéw usług
uslug
Uwzględniając
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
Uwzglqdniajqc sposób
sposéb korzystania z urzqdzeﬁ
wodocinWO-kanalizacyjnych oraz brak
zréZnicowania kosztów
kosztéW zbiorowego zaopatrzenia w
W wodę
wode; i zbiorowego odprowadzania
zróżnicowania
ścieków,
podziału odbiorców
éciekéw, tj. kosztów
kosztéw eksploatacyjnych nie dokonano podzialu
odbiorcéw usług
uslug na grupy
W wodę
wodq i zbiorowego odprowadzania
taryfowe. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
3
ścieków
wyłoniono jednq
jedną grupę
jednakową ceną
éciekéw wyioniono
grupq taryfową
taryfowq odbiorców
odbiorcéw usług
using z2 jednakowq
cenq za 11 m
In3 wody
éciekéW oraz jednakowq
stawkat opłaty
opiaty abonamentowej.
czy ścieków
jednakową stawką

2

Rodzaj e i wysokość
wysokoéé cen i stawek opłat
oplat
5. Rodzaje
0d 14.06.2018 do
d0 13.06.2019
Okres od

Lp
LP

Taryfowa grupa
odbiorcéw
odbiorców

oplat
Rodzaje cen i stawek opłat

[\J

,_.

opiaty zaopatrzenia w
W wodę
W0d9
I. Cena i opłaty
3
1 wszyscy odbiorcy - cena wody w zł/m
zl/m3
opiaty abonamentowej:
2 wszyscy odbiorcy - stawka opłaty
II. Cena odprowadzania ścieków
éciekéw komunalnych
.
. , . ,
33
usiugl odprowadzania
odprowadzanla ścieków
selekow w
W zł/m
zl/m
3 wszyscy odbiorcy - cena usługi

Wielkość
Wielkoéc’
cen i
stawek
opłat
oplat
NETTO

Wielkość
Wielkoéc’
cen i
stawek
opłat
oplat
BRUTTO

3,84
4,35

4,15
4,70

7,09

7,66

Okres od
0d 14.06.2019 do
d0 13.06.2020

Lp
LP

Taryfowa grupa
odbiorców
odbiorcéw

Rodzaje cen i stawek opłat
oplat

[\J

,_.

I. Cena i opłaty
opiaty zaopatrzenia w
W wodę
W0d9
3
zl/m3
1 wszyscy odbiorcy - cena wody w zł/m
2 wszyscy odbiorcy - stawka opłaty
opiaty abonamentowej:
II. Cena odprowadzania ścieków
éciekéw komunalnych
.
. , . ,
33
usiugl odprowadzania
odprowadzanla ścieków
selekow w
W zł/m
zl/m
3 wszyscy odbiorcy - cena usługi

Wielkoéc’
Wielkość
cen i
stawek
oplat
opłat
NETTO

Wielkoéc’
Wielkość
cen i
stawek
oplat
opłat
BRUTTO

3,83
4,35

4,14
4,14
4,70

7,25

7,83

0d 14.06.2020 do
d0 13.06.2021
Okres od

Lp

Taryfowa grupa
odbiorcéw
odbiorców

oplat
Rodzaje cen i stawek opłat

[\J

,_.

I. Cena i opłaty
opiaty zaopatrzenia w
W wodę
W0d9
3
1 wszyscy odbiorcy - cena wody w zł/m
zl/m3
opiaty abonamentowej:
2 wszyscy odbiorcy - stawka opłaty
éciekéw komunalnych
II. Cena odprowadzania ścieków
.
. , . ,
33
usiugl odprowadzania
odprowadzanla ścieków
selekow w
W zł/m
zl/m
3 wszyscy odbiorcy - cena usługi

Wielkość
Wielkoéc’
cen i
stawek
oplat
opłat
NETTO

Wielkość
Wielkoéc’
cen i
stawek
oplat
opłat
BRUTTO

3,87
4,31
4,31

4,18
4,65

7,37

7,96

Obowiązujący
podatek od
Obowiqzujqcy należny
naleﬁny podatek
0d towarów
towaro'w i usług
uslug (VAT) wynosi 8 %.
%.
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rozliczeﬁ z uwzględnieniem
uwzglednieniem wyposażenia
wyposaienia nieruchomości
nieruchomosci w
6. Warunki rozliczeń
przyrzady i urządzenia
urzadzenia pomiarowe
przyrządy
sa według
wedlug następujących
nastepuj acych zasad:
Rozliczenia z Odbiorcami prowadzone są
















ilosci zużycia
zuZycia wody odbywa się
sie na podstaWie
WSkazaﬁ wodomierza
W0dornierza
rozliczanie ilości
podstawie wskazań
giownego zamontowanego na przyiaczu
W przypadku jego
głównego
przyłączu wodociagowym,
wodociągowym, a w
braku na podstaWie
podstawie obowiązujących
obowiazuj acych norm.
ilosé ścieków
sciekoW wprowadzanych
Wprowadzanych do urzadzeﬁ
ilość
urządzeń kanalizacyjnych ustalana jest
ilosci pobranej wody z sieci gminnej lub/i
1ub/i ujęć
ujec’ własnych,
Wiasnych,
na podstaWie
podstawie ilości
aaW
w przypadku posiadania urządzenia
urzadzenia pomiarowego zamontowanego przez
Odbiorce na przyiaczu
kanalizacyjnyrn, na podstawie
podstaWie odczytów
odczytoW ww.
WW. urzadzenia.
Odbiorcę
przyłączu kanalizacyjnym,
urządzenia.
w
rozliczeniach
ilości
odprowadzonych
ścieków,
ilość
wody
bezpowrotnie
zużytej
W
ilosci
sciekoW, ilosc'
zuZytej
uwzględnia
uwzglednia się
sie wyłącznie
wyiacznie w
W przypadkach, gdy wielkość
Wielkosé jej zużycia
zuZycia na ten cel
ce1
ustalona jest na podstaWie
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt
Odbiorcy usług.
us1ug.
W
rozliczeniach
pomiedzy Przedsiębiorstwem
Przedsiebiorstwem i Odbiorcą
Odbiorca obowiązują
obowiazuja taryfy
w
pomiędzy
zatWierdzone i Wprowadzone
W trybie art. 24 ustawy z dnia 27 listopada 2017 r.
zatwierdzone
wprowadzone w
o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
W wodę
wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekoW oraz niektórych
niektorych ustaw
ustaW (Dz. U. 2017 poz. 2180).
ścieków
okres rozliczeniowy dla
d1a wszystkich Odbiorców
OdbiorcoW wynosi jeden miesiąc.
miesiac.
naleZnosci za dostarczoną
dostarczona wodę
WOde i odebrane ścieki
scieki Odbiorca zobowiązany
zobowiazany jest
należności
zapiacic' w
W terminie
terrninie 14
14 dni od
0d daty jej wysłania
wysiania lub
1ub dostarczenia w
W inny sposób.
sposob.
zapłacić
Odbiorca ma prawo zgłaszania
zgiaszania reklamacji i roszczeń
roszczer'l na piśmie,
pismie, jednak nie
wstrzymują
wstrzymuja one obowiązku
obowiazku uregulowania należności.
naleinosci. W razie uwzględnienia
uwzglednienia
nadpiata podlega zwrotowi.
reklamacji ewentualna nadpłata
zwłoka
zwioka w
W regulowaniu należności
naleZnosci pociąga
pociaga za sobą
soba naliczanie ustawowych
odsetek.
jeZeli
opiata za dwa okresy obrachunkowe, następujące
nastepujace po dniu
jeżeli Odbiorca zalega z opłatą
W sprawie
spraWie uregulowania zaległej
zalegiej opłaty,
opiaty, Dostawca może
moZe
otrzymania upomnienia w
odciąć
odciac' dostawę
dostawe wody lub
1ub zamknąć
zamknac' przyłącze
przylacze kanalizacyjne, zgodnie z2 art. 8
Ustawy.
wznowienie usługi
usiugi dostawy wody lub
1ub odbioru ścieków
sciekoW następuje
nastepuje
po udokumentowaniu przez Odbiorcę
p0
Odbiorce uiszczenia należnych
naleZnych kwot wraz z
opiaceniu kosztów
kosztoW poniesionych przez Spółkę
Spoike
odsetkami ustawowymi i opłaceniu
związanych
ZWiazanych z zamknięciem
zamknieciem przyłącza.
przyiacza.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
oplat
W taryfach za okres od
będą warunki rozliczeń
0d 14.06.2018
14.06.2018 do 13.06.2021
13.06.2021 obowiązywać
obowiazywac' beda
rozliczeﬁ
Ustawa i Rozporządzeniem.
Rozporzadzeniem.
zgodne z Ustawą
1.
usług przez Spółkę
1. Zakres świadczonych
sWiadczonyCh usiug
Spolke wynika z zawartej umowy z odbiorcą
odbiorca
usrug.
usług.
2. Zbiorowe zaopatrzenie w
usług
W wodę
wode dokonywane jest dla wszystkich odbiorców
odbiorcoW uslug
W oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Ilość
Ilosc' pobranej wody
w
3
rozliczana jest taryfą
taryfa obejmującą
obejmujaca jjednolitą
ednolita cenę
cene za każdy
kaZdy dostarczony 11 m
m3 wody.
4

sciekoW dokonywane jest dla wszystkich odbiorców
odbiorCoW
3.. Zbiorowe odprowadzanie ścieków
usiug w
W oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Ilość
Ilosc'
usług
odebranych ścieków
jednolitą cenę
sciekoW rozliczana jest taryfą
taryfq obejmującą
obejmujc jednolitq
cene za każdy
kaZdy
3
m3 ścieków.
sciekoW.
odebrany 11 m

4. Spółka
Spolka ponosi wydzielone koszty stałe
stale obsługi
obslugi swoich klientów,
klientOW, co uzasadnia
oplaty stałej
staiej w
W postaci opłaty
oplaty abonamentowej. Opłata
Oplata abonamentowa
stosowanie opłaty
składa
sklada się
sie z kosztów
kosztoW poniesionych na utrzymanie gotowości
gotowosci urządzeń,
urzqdzeﬁ, odczytu
W0domierza i rozliczenia w
W jjednym
ednym okresie rozliczeniowym.
wodomierza
5. Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w
W wodę
wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków
sciekoW
prowadzi się
sie z odbiorcami usług
uslug na podstawie
podstaWie określonych
okreslonych w
W taryfach cen i opłat.
oplat.
6. Określone
Okreslone w
W taryfach ceny i stawki
staWki opłat
oplat zapewnią
zapewniq zachowanie standardów
standardoW
jakosciowych
uslug według
wedlug obowiązujących
obowiqzujqcych przepisoW
polegajqcych
jakościowych usług
przepisów i norm polegających
głównie
glownie na:
> zapewnieniu w
W sposób
sposob ciągły
ciqgly dostawy wody;



> dostarczaniu wody spełniającej
speiniajqcej
wszelkie
przeznaczone do spożycia
spoZycia przez ludzi;

wymogi

jakościowe
jakosciowe

> zapewnieniu w
W sposób
sposob ciągły
ciqgly odprowadzenia ścieków
sciekoW systemem

kanalizacji sanitarnej;


> zapewnieniu odbioru i oczyszczania ścieków
sciekoW zgodnie z warunkami
Wprowadzania ścieków
sciekoW do urządzeń
urzqdzeﬁ kanalizacyjnych;
wprowadzania

urządzeń wodociągowych
> bieżącym
biecym konserwowaniu i naprawie
napraWie urzqdzeﬁ
W0dociqgowych i
kanalizacyjnych;
> legalizacji
legalizacj i i wymianie wodomierzy
WOdomierzy głównych;
glownych;

> całodobowej
calodobowej obsłudze
obsiudze w
W zakresie praWidlowego

prawidłowego funkcjonowania urzqdzeﬁ
urządzeń
wodno-kanalizacyjnych;
W0dno-kanalizacyjnych;
> całodobowym
calodobowym bezpłatnym
bezplatnym systemie powiadamiania o awariach.
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