
OGŁOSZENIE

Rada Miejska w Tucholi  w dniu 29 lutego 2016 roku podjęła
Uchwałę Nr XVII/136/16
w sprawie zatwierdzenia

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na obszarze Gminy Tuchola

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SPÓŁKA Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W TUCHOLI

T A R Y F A

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA OBSZARZE GMINY TUCHOLA

na okres

01.04.2016   –   31.03.2017

TUCHOLA  2016 r.

Pobrano dnia 29.06.2016: http://www.pk.tuchola.pl/dokumenty/taryfa.pdf
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I. Objaśnienie pojęć i skrótów
1. ustawa – 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),
2. rozporządzenie taryfowe – 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. Nr 127, poz. 886 ),

3. zezwolenie – zezwolenie udzielone przez Zarząd Miejski w Tucholi Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi
Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89 – 500 Tuchola na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków,

4. sprzedawca – Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68,   89 – 500 Tuchola,
5. odbiorca – kaŜdy, kto korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z przedsiębiorstwem
wodociągowo – kanalizacyjnym,

6. urządzenia wodociągowe – ujęcia wód podziemnych, urządzenia słuŜące do magazynowania
      i uzdatniania wody, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,
7. urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, urządzenia oczyszczające ścieki, przepompownie ścieków,

punkty zlewne,
8. wodomierz główny  - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na kaŜdym przyłączu

wodociągowym,
9. wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, na koszt odbiorcy, mierzący iloć wody

bezpowrotnie zuŜytej,
10. wodomierz lokalowy - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej zainstalowany w punkcie czerpalnym w

budynku wielolokalowym,
11. urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na

przyłączu kanalizacyjnym,
12. powierzchnia zanieczyszczona o trwałej nawierzchni – tj. nawierzchnie: asfaltowe, betonowe , w tym polbruk,

klinkierowe i kamienne.

II. Rodzaj prowadzonej działalności

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków, która obejmuje:
a) ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
b) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
na obszarze Gminy Tuchola na podstawie zezwolenia Nr WIiRG – 7036-4/02 udzielonego przez   Zarząd Miejski
w Tucholi z dnia 18 września 2002 r.

III. Podział odbiorców na grupy
Zgodnie z § 15 rozporządzenia taryfowego określono 9 grup odbiorców:

Grupa I             odbiorcy usług pobierający wodę z urządzeń wodociągowych sprzedawcy oraz woda
pobierana dla celów przeciwpoŜarowych, zraszania terenów zielonych,
dla drogownictwa i rolnictwa.

Grupa II         odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych sprzedawcy,
                      pochodzące z gospodarstw domowych Gminy Tuchola.
Grupa III odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych sprzedawcy
                       z terenu Gminy Tuchola  -  nie wymienieni w Grupie II.
Grupa IV odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych sprzedawcy
                       - nie wymienieni w Grupie II i w Grupie III.
Grupa V odbiorcy usług dostarczający ścieki do punktu zlewnego w Oczyszczalni Ścieków
                       w Tucholi pochodzące z gospodarstw domowych Gminy Tuchola.
Grupa VI odbiorcy dostarczający ścieki do punktu zlewnego w Oczyszczalni Ścieków
                       w Tucholi  -  nie wymienieni w Grupie V.
Grupa VII         odbiorcy dostarczający wody opadowe i roztopowe do urządzeń kanalizacji deszczowej
                       z powierzchni terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych.
Grupa VIII        odbiorcy dostarczający wody opadowe i roztopowe do urządzeń kanalizacji deszczowej
                        z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym takŜe połoŜonych na terenach

przemysłowych, składowych lub bazach transportowych.
Grupa IX           odbiorcy dostarczający wody opadowe i roztopowe z powierzchni parkingów o powierzchni

nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyŜej 500 samochodów    w tym takŜe połoŜonych
na terenach przemysłowych, składowych lub w bazach transportowych.

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

a. ze stawki jednostkowej wyraŜonej w złotych za metr sześcienny dostarczonej wody,
b. ze stawki jednostkowej wyrazonej w złotych za metr sześcienny odebranych ścieków, której wysokość jest

zaleŜna od grupy odbiorców,
c. ze stawki abonamentowej niezaleŜnej od ilości dostarczonej wody (odebranych ścieków) opłacanej za

kaŜdy miesiąc, bez względu na rozmiar dokonanego poboru wody (odbioru ścieków) lub przy całkowitym
braku jej poboru.    Jest ona wyraŜona w złotych za punkt rozliczenia stanowiący wodomierz główny
(urządzenie pomiarowe) i naliczana jest  co miesiąc ( za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz za odczyt i rozliczenie naleŜności).
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W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań,
urządzenia pomiarowego lub zuŜycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego,
wodomierza lokalowego lub jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
W zakresie odprowadzania wód opadówych i roztopowych ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa, której wysokość
jest zaleŜna od grupy odbiorców.
1. Wysokość cen  w zakresie dostarczania wody

Wysokość cen w zł.Grupa odbiorców Jednostka
miary netto podatek VAT 8 % brutto

I zł/m3 2,56 0,20 2,76

2.   Wysokość cen w zakresie odprowadzania ścieków
Wysokość cen w zł.Grupa odbiorców Jednostka

miary netto podatek VAT 8 % brutto

II zł/m3 4,81 0,38 5,19

III zł/m3 5,24 0,42 5,66

IV zł/m3 3,15 0,25 3,40

V zł/m3 3,50 0,28 3,78

VI zł/m3 4,42 0,35 4,77

3. Wysokość cen w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych

Wysokość cen w zł
Grupa odbiorców Jednostka miary

netto podatek VAT brutto

VII zł/m2/rok 2,37 0,19 2,56

VIII zł/m2/rok 1,41 0,11 1,52

IX zł/m2/rok 0 0 0

4.  Wysokość stawek  opłat abonamentowych

Stawki opłat abonamentowych
w złotych/wodomierz główny/urządzenie

pomiarowe/ miesięcznie
Lp. Taryfowa grupa odbiorców

netto podatek VAT 8 % brutto

1.

2.

3.

4.

5.

Stawka opłaty abonamentowej  - odczyt

Stawka opłaty abonamentowej  - rozliczenie

Stawka opłaty abonamentowej - gotowość woda

Stawka opłaty abonamentowej - gotowość ścieki

Stawka opłaty abonamentowej - gotowość woda i
ścieki

1,75

2,20

1,65

1,65

1,95

0,14

0,18

0,13

0,13

0,16

1,89

2,38

1,78

1,78

2,11

4.1.  Przy rozliczaniu odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym, które rozliczane są zgodnie
         z umową zawartą  z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym pobierana jest opłata abonamentowa
        z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia naleŜności,
4.2.   Przy rozliczaniu odbiorców wyposaŜonych w wodomierze dodatkowe  pobierana jest opłata abonamentowa

z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia naleŜności za kaŜdy odczyt, dokonywany jednocześnie z odczytem
wodomierza głównego, bez względu na rozmiar dokonanego poboru wody lub przy całkowitym braku jej
poboru.

4.3.  Przy rozliczaniu odbiorców posiadających status ogródków działkowych opłata abonamentowa pobierana jest
w pełnej wysokości za kaŜdy odczyt,

4.4.  Od odbiorców usług rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŜycia wody
pobierana jest opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych oraz za rozliczenie naleŜności za kaŜdy miesiąc.

4.5.  Od odbiorców usług wprowadzających tylko ścieki do urządzeń kanalizacyjnych sprzedawcy pobierana jest
opłata abonamentowa za odczyt, rozliczenie i utrzymanie w gotowości urządzeń za kaŜdy miesiąc.

5.   Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu
      Sprzedawcy

Stawki opłat  w zł/szt.
L.p. Wyszczególnienie

netto brutto

1 Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 80,00 98,40
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2 Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 60,00 73,80

3
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych w jednym czasie 100,00 123,00

5.1 Stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez
      Odbiorcę usług – zgodnie z par. 5 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

5.2 Stawki opłat brutto uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 %.

6.   Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych, wg poniŜszego wzoru:

                                                ( Sa - Sd )
                                           Opw = −−−−−−−−−−−  x V x Cj
                                                        1 000

   Opw  - opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ( zł)
   Sa     - wielkość stęŜenia zanieczyszczenia określana na podstawie analizy (g/m3)
   Sd     - wielkość stęŜenia dopuszczalnego (g/m3)
   V       - ilość odprowadzanych ścieków w okresie obliczeniowym (m3)
   Cj       - jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji (zł/kg) wyliczana zgodnie z tabelą stawek kar na dany rok
              z aktualnego Dziennika Ustaw.

6.1. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej więcej niŜ jednego wskaźnika zanieczyszczeń
      opłata będzie sumą wynikającą z najwyŜszej opłaty.
6.2. Opłaty za przekroczenie wskaźników wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
      naliczane są od dnia poboru ścieków w którym stwierdzono przekroczenie do dnia usunięcia przekroczeń
      potwierdzonych ponownym badaniem ścieków.
6.3. Do powyŜszych stawek opłat naleŜy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi
      stawkami.

V. Warunki rozliczeń
1. NaleŜność za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki ustala się jako iloczyn cen i stawek  opłat określonych

w części IV niniejszej taryfy oraz odpowiadających im ilości  świadczonych usług.
2. Ilość pobranej wody ustala się zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.

W przypadku braku wodomierza głównego ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie  z przeciętnymi normami
zuŜycia wody, określonymi w odrębnych przepisach.

3. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego,  a w przypadku jego
braku, jako równą ilości pobranej wody lub ilości wody pobranej pomniejszoną

      o ilość wody bezpowrotnie zuŜytej, określoną zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy,  z uwzględnieniem poboru
      wody z innych źródeł.
4. NaleŜność za odprowadzanie wód opadowych roztopowych ustala się jako iloczyn cen i stawek opłat

określonych w dziale IV niniejszej Taryfy oraz wielkości powierzchni z której odprowadzane są wody.
5. Wymienione w części IV pkt 1, 2, 3  i 4 ceny i stawki opłat brutto uwzględniają podatek   od towarów  i usług

(VAT) w wysokości 8 %.

VI. Zasady ustalania cen i stawek opłat
Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy ustalone zostały zgodnie z art. 20 ustawy oraz § 13 - 15
rozporządzenia taryfowego.
Jednostkowe koszty ustalono według zasad określonych w § 6 – 8 rozporządzenia taryfowego.

VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale VIII Regulaminu.
Jakość wody produkowana przez sprzedawcę jest zgodna z normami i objęta jest stałą kontrolą przez
odpowiednie słuŜby.

2. W przypadkach:
• uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań wodomierza głównego,
• nielegalnego poboru wody lub wprowadzania ścieków
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w § 12 i 13 Regulaminu oraz w  art. 28 ustawy.

VIII. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat taryfowych.

1. Taryfa moŜe obowiązywać nie wcześniej niŜ po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia  w miejscowej prasie.
2. Wprowadzenie taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
3. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.


