UCHWALA NRXXXV/257 /14
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA
z dnia 5 marca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfza zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe
odprowadzanie sciekow
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645 i poz.1318) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzeniu sciek6w
(Dz. U. z 2006 r. ill 123 poz. 858; z 2007 r. ill 147, poz. 1033; z 2009 r. ill 18 poz. 97; z 2010 r.
ill 47 poz. 278 i ill 238 poz.1578, z 2012 r. poz. 951 i 1513) Rada Miasta Rawa Mazowiecka
uchwala, co nast~puje:
r

§ 1. Zatwierdza siy taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe odprowadzanie
sciek6w zgodnie z wnioskiem przedsiybiorstwa Rawskie Wodoci~gi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w
Rawie Mazowieckiej z dnia 20.01.2014 r. kt6re stanowi~ zal~cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Taryfy wymienione w § 1 obowi~zuj~ na terenie miasta Rawa Mazowiecka w
okresie od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r.
§ 3. Ustala siy nastypuj~ce doplaty z budzetu miasta Rawa Mazowiecka do stawek
oplat okreslonych w taryfach, w okresie
1) do stawki
lWA,
2) do stawki
taryfowej
3) do stawki
lWB.
4) do stawki
taryfowej

0

kt6rym mowa w § 2:

za 1m3 pobranej wody w wysokosci 0,67 zl (w tym VAT) w grupie taryfowej
za 1m3 odprowadzonych sciek6w w wysokosci 0,68 zl (w tym VAT) w grupie
1SA.
.
3
za 1m pobranej wody w wysokosci 1,32 zl (w tym VAT) w grupie taryfowej
za 1 m3 odprowadzonych sciek6w w wysokosci 1,68 zl (w tym VAT) w grupie
1SB.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

Rawskie WodociCj-gii Kanalizacja Sp. z

0.0.

w Rawie Mazowieckiej

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODI!;
I ZBIOROWEGO ODPROW ADZA,NIA SCIEKOW

obowiCj-zujCj-ca
na terenie miasta Rawa Mazowiecka
w okresie od dnia 1. kwietnia 2014 r. do dnia 31. marc a 2015 r.

Taryfy opracowano zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wody
i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w
(tekstjednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z p6in. zm.)
oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
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Niniejsze taryfy stanowiq zestawienie cen i stawek oplat za zbiorowe zaopatrzenie w
wody i zbiorowe odprowadzanie sciek6w obowiqzujqce na terenie Miasta Rawa Mazowiecka
w okresie jednego roku, tj. od dnia 01 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku.
Taryfy okreslajq takze warunki ich stosowania.
Opracowane
7.06.2001 r.

0

zostaly na podstawie

zasad okreslonych

wart.

20 ustawy z dnia

zbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu

sciek6w (tekst

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z p6in. zm.) zwanej dalej ustawq oraz przepisami
Rozporzqdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okreslania taryf,
wzoru wniosku

0

zatwierdzanie taryf oraz warunk6w rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w

wody i zbiorowe odprowadzanie sciek6w ( Dz. U. z 2006 r.

ill

127, poz. 886), zwanego dalej

rozporzqdzeniem.
Taryfowe ceny i stawki oplat dotyczq wszystkich odbiorc6w uslug wodociqgowokanalizacyjnych

swiadczonych

przez Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja

Sp. z

0.0.

Taryfy

majq zastosowanie takze do zbiorowego odprowadzania sciek6w opadowych i roztopowych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje takZe ceny za wody pobranq z publicznych
studni i zdroj6w ulicznych,

wody zuzytq na cele przeciwpozarowe

oraz do zraszania

publicznych ulic i teren6w zielonych.

Zgodnie ze statutem, przedmiotem dzialania Rawskich Wodociqg6w i Kanalizacji Sp.
z

0.0.

jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocq urzqdzen wodociqgowych;

odprowadzanie

i oczyszczanie

sciek6w za pomOCq urzqdzen kanalizacyjnych.

Uslugi w

zakresie dostarczania wody i odprowadzania sciek6w swiadczone Sq zgodnie z Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania sciek6w przyjytym w drodze uchwaly Rady Miasta Rawa
Mazowiecka

ill

XXIX/243/08 z dnia 19. grudnia 2008 r. zwanym dalej Regulaminem.

3.

Rodzaj i struktura taryfy.
Zgodnie z ustaw~, taryfy zostaly zaprojektowane w spos6b zapewniaj~cy:
uzyskanie niezbydnych przychod6w,
ochrony odbiorc6w uslug przed nieuzasadnionym wzrostem oplat i cen,
eliminowanie subsydiowania skrosnego,
motywowanie

odbiorc6w

uslug do racjonalnego

uzytkowania

wody

ogramczama

zanieczyszczenia sciek6w,
latwosc obliczania oplat i sprawdzania przez odbiorc6w uslug wysokosci oplat i cen ich
dotycz~cych.
Istotnym elementem jest zastosowanie taryfy dwuczlono'wej. Taryfy wieloczlonowe
przypadku:

dwuczlonowe)

jednoczlonowe.

Decyduj~

w wiykszym
0

stopniu

spelniaj~

ww.

postulaty

(w tym

niz taryfy

tym r6wniez wzglydy ekonomiczne - zastosowanie oplaty stalej

zapewnia wiyksz~ stabilnosc funkcjonowania przedsiybiorstw. Nalezy przy tym pamiytac, ze
znaczna czysc koszt6w og6lem przedsiybiorstw

wodoci~gowo-kanalizacyjnych

stale. Oznacza to, ze nawet jezeli w przedsiybiorstwie

to koszty

nie wystypuje sprzedaz i nie ma

zwi~zanych z tym przychod6w (ograniczanie spozycia w gospodarstwach domowych i wsr6d
innych odbiorc6w), Sp6lka ponosi znaczne koszty zwi~zane z tym, ze w kazdej chwili ma
obowi~zek dostarczyc wody w te rejony i odprowadzic scieki z miejsc, gdzie obecne s~ jej
urz~dzenia. Dlatego przedmiotem niniejszej taryfy s~ r6wniez stale oplaty abonamentowe na
jednego odbiorcy na miesi~c.
Przy

rozliczeniach

za

dostarczon~

wodl( dla

odbiorc6w

uslug

obowi~zuje

taryfa

niejednolita dwuczlonowa skladaj~ca siy z:
ceny wyrazonej w zlotych za m3 dostarczonej wody oraz
stalej oplaty abonamentowej, wyrazanej w zlotych na odbiorcy na miesi~c.
W rozliczeniach z gmin~ za wody pobran~ na cele okreslone wart.

22 ustawy obowi~zuj~

ceny wyrazone w zlotych za m3w wysokosci ustalonej jak dla podstawowej grupy odbiorc6w.
W zakresie zbiorowego odprowadzania sciekow sanitarnych i przemyslowych

ma

zastosowanie taryfa niejednolita dwuczlonowa skladaj~ca siy z:
ceny wyrazonej w zlotych za m3 odprowadzonych sciek6w,
stalej oplaty abonamentowej, wyrazanej w zlotych na odbiorcy na miesi~c.
W zakresie

zbiorowego

odprowadzania

sciekow

opadowych

i roztopowych

pomoc~ kanalizacji deszczowej ma zastosowanie taryfa jednolita jednoczlonowa
Sly z:

ceny wyrazonej w zlotych za m3 odprowadzonych sciek6w.

za

skladaj~ca

Zgodnie z rozporzqdzeniem,

przedsiybiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne

dokonuje

alokacji koszt6w na taryfowe grupy odbiorc6w uslug, uwzglydniajqc lokalne uwarunkowania,
w szczeg6lnosci:
wielkosc zr6znicowania

koszt6w swiadczenia

uslug w poszczeg6lnych

taryfowych

grupach odbiorc6w uslug, mierzonq kosztami jednostkowymi,
dostypnosc danych odnoszqcych siy do poszczeg6lnych rodzaj6w koszt6w,
struktury planowanych taryf,
spodziewane

korzysci

ekonomiczne

z wprowadzenia

nowych

metod

alokacji,

w

por6wnaniu z kosztem ich wdrozenia,

Uwzglydniajqc powyzsze, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

w wodcr wyloniono

piyc grup odbiorc6w:

Symbol
Tgo
I

Opis taryfowej grupy
odbiorcow uslug
2

Charakterystyka taryfowej grupy
odbiorcow uslug
3

WODA

lW

lWA

lWB

Budynki mieszkalne
jedno i wielorodzinne,
instytucje uzytecznosci
publicznej oraz plac6wki
uslugowe zuzywajqce
wody na cele socjalno
- bytowe

Wlasciciele i zarzqdcy oraz posiadajqcy inny tytul
prawny do nieruchomosci , rozliczani za ilosc
dostarczonej wody ustalonq w oparciu 0 wskazania
wodomierza g16wnego, z wylqczeniem odbiorc6w
wskazanych w Grupie 1W C.
Odbiorcy wody przeznaczonej do spozycia lub na
cele socjalno-bytowe w plac6wkach opiekunczo wychowawczych i oswiatowych.
Odbiorcy nieopomiarowani - rozliczenia
ryczaltowe na podstawie przepis6w
dotyczqcych przeciytnych norm zuzycia wody.
Gmina za wody pobranq z publicznych studni
i zdroj6w ulicznych, do zasilania publicznych
fontann i na cele przeciwpozarowe oraz do
zraszania publicznych ulic i publicznych teren6w
zielonych, zgodnie z zawartq w tym celu
umOWq precyzujqCq szczeg610we zasady
ustalania ilosci i zasady rozliczen.
Publiczne zaklady opieki zdrowotnej, parafie
wyznaniowe, domy dziecka, kluby sportowe,
warsztaty terapii zajyciowej.

lWcl

2W

3W

Zaklady przemyslu spoZywczego
i farmaceutycznego

Przemysl pozostaly i pozostale
uslugi oraz inne cele nie
wystypuj'lce w 1Wi 2W

W zakresie zbiorowego odprowadzania

Podmioty gospodarcze, zuzywaj'lce wody na cele
socjalno- bytowe.
Odbiorcy zakupuj'lcy wody przeznaczon'l na
potrzeby produkcji, w kt6rej woda wchodzi w sklad
albo bezposredni kontakt z produktami
zywnosciowymi i farmaceutycznymi,
lub na cele konfekcjonowania, np.: mleczamie,
masamie, zaklady miysne, zaklady drobiarskie,
zaklady przetw6rstwa owocowo-warzywnego,
rozlewnie i wytw6mie napoj6w, produkcja lek6w
1 mne.
Odbiorcy uslug nie wymienieni w punktach 1W
i 2W, w tym m.in.: zaklady chemiczne, myjnie
samochodowe, budownictwo, hutnictwo, przemysl
metalowy, uslugi transportowe i inne.

sciekow sanitarnych i przemyslowych

wyloniono

piyc grup odbiorc6w uslug:
Symbol
tgo
1

Opis taryfowej grupy
odbiorcow uslug
2
SCIEKI

SANITARNE

lSA

IS

lSB

Budynki mieszkalne
jedno i wielorodzinne,
instytucje uzytecznosci
publicznej oraz plac6wki
uslugowe
odprowadzaj'lce scieki
socjalno - bytowe

lSC

2SA
Zaklady przemyslowe

2S
2SB

Charakterystyka taryfowej grupy
odbiorcow uslug
..,

-'

I PRZEMYSLOWE
Gospodarstwa domowe oraz wlasciciele i zarz'ldcy
oraz posiadaj'lcy inny tytul prawny do nieruchomosci
rozliczani za odprowadzane scieki 0 charakterze
socjalno-bytowym, z wyl'lczeniem odbiorc6w
wskazanych w Grupie 1S C.
Odbiorcy nieopomiarowani - rozliczenia ryczaltowe
na podstawie przepis6w dotycz'lcych przeciytnych
norm zuzycia wody.
Publiczne zaklady opieki zdrowotnej, parafie
wyznaniowe, domy dziecka, kluby sportowe,
warsztaty terapii zajyciowej.
Odbiorcy nieopomiarowani - rozliczenia ryczaltowe
na podstawie przepis6w dotycz'lcych przeciytnych
norm zuzycia wody.
Podmioty gospodarcze, odprowadzaj'lce scieki 0
charakterze socjalno- bytowym.
Odbiorcy uslug odprowadzaj'lcy scieki z proces6w
produkcyjnych i technologicznych, takze do
studzenia, czyszczenia, plukania, itp., 0 styzeniu
ChZT < 1,5 kg/m3
Odbiorcy uslug odprowadzaj'lcy scieki z proces6w
produkcyjnych i technologicznych, takze do
studzenia, czyszczenia, plukania, itp., 0 styzeniu
ChZT ~ 1,5 kg/m3

W zakresie zbiorowego odprowadzania sciek6w opadowych i roztopowych wyloniono jednq
grupy odbiorc6w uslug, obejmujqcq wszystkich odbiorc6w uslug,

Przy rozliczeniach za dostarczonq wod« dla wszystkich odbiorc6w uslug obowiqzuje
taryfa dwuczlonowa skladajqca siy z:
ceny wyrazonej w zlotych za m3 dostarczonej wody oraz
stawki oplaty abonamentowej,

niezaleznej

od ilosci dostarczonej

wody, placonej

comleslyczme.
Stawka oplaty abonamentowej
pokrywa koszty gotowosci

wyrazana jest w zlotych na odbiorcy na mleSlqC,

do swiadczenia

uslug i jest zr6znicowania

w zaleznosci

od

wydajnosci przylqcza wodociqgowego:
stawka oplaty abonamentowej za gotowosc qhmax

:s 2,5 m3/h w zl/odb./m-c,

za gotowosc qhmax > 2,5 m3/h, < 20,0 m3/h w

stawka oplaty abonamentowej
zl/odb./m-c,

stawka oplaty abonamentowej za gotowosc qhmax ~ 20,0 m3/h w zl/odb./m-c.
W przypadku rozliczenia odbiorcy na podstawie wodomierza innego niz wodomierz
g16wny, stosowana jest stawka oplaty abonamentowej za odczyt tego wodomierza.
Przy rozliczeniach za odprowadzone scieki sanitarne i przemyslowe dla wszystkich
odbiorc6w uslug obowiqzuje taryfa dwuczlonowa skladajqca siy z:
ceny wyrazonej w zlotych za m3 odebranych sciek6w oraz
stawki oplaty abonamentowej,

nie zaleznej od ilosci dostarczonych

sciek6w, placonej

comleSlyczme.
Stawka oplaty abonamentowej,

podobnie jak w przypadku

zaopatrzenia

w wody,

pokrywa koszty gotowosci do swiadczenia uslug.
Przy rozliczeniach

za odprowadzone

odbiorc6w uslug obowiqzuje

scieki opadowe i roztopowe dla wszystkich

taryfa jednoczlonowa

skladajqca siy z ceny wyrazonej w

zlotych za m3 odprowadzonych sciek6w.
W rozliczeniach
warunk6w

wprowadzania

zawartymi z dostawcami

sciek6w Sp61ka stosuje r6wniez stawky oplaty za przekroczenie
sciek6w

do urzqdzen kanalizacyjnych,

zgodnie

sciek6w. Wysokosc stawek oplat dodatkowych

z umowami

za przekroczenie

warunk6w wprowadzania sciek6w do urzqdzen kanalizacyjnych z podzialem wskaznik6w na
grupy przedstawia jedna z tabel ponizej.

W zwiqzku z powyzszym, proponowana struktura taryfowa i wysokosc cen za 1m3
wody i 1m3 sciek6w sanitarnych i przemyslowych oraz sciek6w opadowych i roztopowych
oraz stawek stalych oplat abonamentowych

na okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31

marca 2015 r. ksztahuje siy w nastypujqcy spos6b (w zlotych, netto):

Tabela 1. Wysokosc cen na okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015r. (w
zlotych, netto):
TARYFOWA GRUPA
ODBIORCOW USLUG

Jednostka rozliczeniowa

CENY W OKRESIE
OD 01.04.2014 DO 31.03.2015
netto bez VAT

,

WODA
1WA

zl/ m3

3,85

1WB

zl / m3

3,85

1WC

zl / m3

3,85

2W

zl / m3

3,85

3W

zl/ m3

3,85

SCIEKI

SANITARNE

I

PRZEMYSLOWE

lSA

zl/ m3

5,93

lSB

zl / m3

5,93

lSC

zl / m3

5,93

2SA

zl / m3

8,12

2SB

zl / m3

8,12

SCIEKI
1D

OPADOWE

I
zl / m3

ROZTOPOWE
2,68

Tabela 2. Proponowana wysokosc stawek oplat stalych na okres od dnia 1 kwietnia 2014
r. do dnia 31 marca 2015 r. (w zlotych, netto):
Jednostka
rozliczeniowa

ST AWKI W OKRESIE
OD 01.04.2014 DO 31.03.2015
netto bez VAT

zl/ odbiorcy / m-c

2,89

Stawka oplaty abonamentowej za gotowosc
qhmax > 2,5 m3/h, < 20,0 m3/h

zl / odbiorcy / m-c

22,84

Stawka oplaty abonamentowej za gotowosc
qhmax 2: 20,0 m3/h

zl / odbiorcy / m-c

628,07

zl / odbiorcy / okres
rozlicz.

2,50

RODZAJ ST AWKI
WODA
Stawka oplaty abonamentowej za gotowosc
qhmax :s 2,5 m3/h

Stawka oplaty abonamentowej za odczyt
wodomierza innego niz g16wny
SCIEKI

I PRZEMYSLOWE

SANITARNE

Stawka oplaty abonamentowej za
gotowosc - grupa 1S

zl / odbiorcy / m-c

3,75

Stawka oplaty abonamentowej za
gotowosc - grupa 2SA

zl/ odbiorcy / m-c

96,13

Stawka oplaty abonamentowej za
gotowosc - grupa 2SB

zl/ odbiorcy / m-c

683,15

Tabela

3.

Proponowana

wysokosc

warunkow wprowadzania
wskainikow na grupy.

sciekow

stawek
do

oplat dodatkowych

urz~dzeii

za przekroczenie

kanalizacyjnych

Lp.

Wskainiki zanieczyszczen

Grupa

1
1

2
Piyciodobowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu BZT5
Chemiczne zapotrzebowanie
tlenu Chzt
Zawiesina og6lna
Chlorki
Siarczany
Subst.ekstr.siy eterem naft.
Azot og6lny
Azot amonowy
Fosfor og6lny
Fenole lotne
Substancje ropopochodne

3
1

Stawka oplaty dodatkowej
(zl / kg)
4
0,17

1

0,17

1
1
1
1
1
1
1
2
2

0,17
0,17
0,17
0,17
0,35
0,35
0,35
0,17
0,35

2
.,

j

4
5
6
7
8
9
10
11

z

podzialem

Subst. pow .czynne-anion
Ol6w
Rtye
Miedi
Cynk
Kadm
Chrom
Nikiel
Temperatura
Odczyn pH

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0,17
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,07
0,35

2
2
2
2
2
2
2
2

Do cen i stawek oplat okreslonych w taryfie dolicza siy podatek od towar6w i uslug,
zgodnie z par. 2, pkt. 9) do 11) rozporz,!-dzenia.
5.

Warunki rozliczen z uwzglydnieniem wyposazenia nieruchomosci w przyrz,!-dy i
urz,!-dzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe odprowadzanie

sciek6w

prowadzone s'!-zgodnie z przepisami ustawy i rozporz,!-dzenia.
Ilose dostarczonej

wody ustalana jest na podstawie

wskazan

wodomierza.

W

przypadku braku wodomierza, rozliczenia prowadzone s'!-w oparciu stawki oplat zawarte w
tgo 1W i 1S wg przeciytnego

zuzycia

wody zawartego

w Rozporz,!-dzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przeciytnych norm zuzycia
wody (Dz. U. z 2002 r. 8, poz. 70 ).
Ilose sciek6w w budynkach wyposazonych
oparciu

0

ich wskazania.

W przypadkach

w urz,!-dzenie pomlarowe

braku wyposazenia

budynk6w

ustala siy w
w urz,!-dzenia

pomiarowe do pomiaru ilosci odprowadzanych sciek6w, co dotyczy prawie 100% odbiorc6w
uslug przedsiybiorstwa w tym zakresie - ilose dostarczonych sciek6w, zgodnie z art. 27, ust. 5
ustawy, ustala siy jako r6wn,!- ilosci zuzytej wody okreslonej wg ww. Rozporz,!-dzenia lub
okreSlonej w umowie.
W rozliczeniach

ilosci odprowadzonych

sciek6w ilose bezpowrotnie

zuzytej wody

uwzglydnia siy wyl,!-cznie w przypadkach, gdy wielkose jej zuzycia ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy uslug.
W przypadku niesprawnosci

wodomierza lub urz,!-dzenia pomiarowego

oraz braku

mozliwosci ustalenia na podstawie powszechnie obowi,!-zuj,!-cychprzepis6w prawa i umowy
ilosci swiadczonych uslug, ilose pobranej wody i/lub odprowadzonych
podstawie sredniego zuzycia wody i/lub odprowadzonych
przed stwierdzeniem nieprawidlowosci

0

sciek6w ustala siy na

sciek6w w okresie 3 miesiycy

wodomierza lub urz,!-dzenia pomiarowego, a gdy nie

jest to mozliwe , na podstawie

sredniego zUZycia wody lub dostarczonych

sciek6w w

analogicznym okresie roku ubieglego.
Przedsiybiorstwo

wodociqgowo-kanalizacyjne,

na wniosek odbiorcy uslug, dokonuje

sprawdzenia prawidlowosci dzialania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia
jego niesprawnosci, odbiorca pokrywa koszty tego sprawdzenia.
Odbiorca uslug dokonuje zaplaty za dostarczonq wody i odprowadzone

scieki na

okreSlonych w umowie warunkach i w terminie, kt6ry nie moze bye kr6tszy niz 14 dni od
daty dostarczenia faktury.
Zasady

stosowania

oplat

za

przekroczenie

warunk6w

wprowadzania

sciek6w

przemyslowych do urzqdzen kanalizacyjnych:
1.

Podstawq

dopuszczalnych

stwierdzenia
wartosci

przekroczenia

wskainik6w

dopuszczalnego

zanieczyszczen

stanu

w sciekach

urzqdzen kanalizacyjnych Sp61ki Sq wyniki analiz fizyko-chemicznych
punkcie kontrolno-pomiarowym
ustawy z dnia 7 czerwca
odprowadzaniu

0

zbiorowym

sciek6w (tekst jedn. Dz.U

zaopatrzeniu

i/lub

wprowadzonych

do

sciek6w, pobranych w

w czasie kontroli prowadzonych

2001 r.

sciek6w

w oparciu
w wody

0

przeplSY

zbiorowym

z 2006r. Nr 123, poz. 858 z p6i.zm.)

oraz

Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiqzk6w dostawc6w sciek6w przemyslowych oraz warunk6w wprowadzania sciek6w do
urzqdzen kanalizacyjnych (Dz. U z 2006 r., Nr 136,poz.964).
2.

0 stwierdzeniu przekroczenia

Odbiorcy uslug w terminie
przekroczenie
zanieczyszczen
kt6rym

dopuszczalnego

przekroczenia
ponownej

do 21 dni od daty przeprowadzenia
stanu sciek6w i/lub dopuszczalnych

we wprowadzanych

stwierdzono

przekroczenia

przyjmuje

kontroli

i rozpoczyciu naliczenia oplaty Sp61ka poinformuje
kontroli.

Oplaty za

wartosci wskainik6w

sciekach naliczane bydq od dnia poboru sciek6w, w
do dnia ustania

przekroczenia.

Za dzien

ustania

siy dzien otrzymania zgloszenia Odbiorcy uslug, jezeli podczas

nie zostanq stwierdzone

przekroczenia

dopuszczalnych

wskamik6w

zanieczyszczen.
3.

W przypadku ponownej kontroli lub kontroli wykonanej na zlecenie Odbiorcy uslug,

Sp61ka stwierdzi, ze przekroczenie nie ustalo lub jest wyzsze, ustali nOWq wysokose oplaty
odpowiednio od doby, w kt6rej stwierdzono bezzasadnose wniosku.
4.

Sp61ka wystawi faktury Odbiorcy uslug w przypadku

stwierdzenia

przekroczenia

warunk6w wprowadzania sciek6w przemyslowych do urzqdzen kanalizacyjnych, naliczonq w
spos6b opisany ponizej, powiykszonq

0

obowiqzujqcy podatek VAT.

Metodyka

naliczania

oplat za przekroczenie

warunk6w

wprowadzania

sciek6w

przemyslowych do urzqdzen kanalizacyjnych:
1.

Wysokosc

oplaty

za

przekroczenie

dopuszczalnych

wartosci

wskaznik6w

zanieczyszczen we wprowadzanych sciekach ustala siy wedlug wzoru:

o =

F

d

D
1000

IVZ

-

IVZ

X

0 xQ
}

gdzie:
Od - oplata za przekroczenie dopuszczalnych wartosci wskaznik6w zanieczyszczen w zl/doby,
F wz - faktyczna wartosc wskaznika zanieczyszczen w sciekach w g/m3,
Dwz- dopuszczalna wartosc wskaznika zanieczyszczen w s,ciekach w g/m3

,

OJ- sredni dobowy przeplyw z ostatnich 3 m-cy poprzedzajqcych kontroly w m3/doby,
Q- stawka oplaty dodatkowej w zl/kg wg tabeli 3, kolumna 3,
2.

W przypadku przekroczenia styzen w kilku wskaznikach grupy 1 (tabela 3 kolumna 1)

wymiar oplaty ustala siy przyjmujqc oplaty za ten wskaznik grupy 1, kt6rego przekroczenie
pociqga za sobq najwyzszq oplaty.
3.

W przypadku przekroczenia

styzen kilku wskaznik6w grupy 2 wymiar oplaty ustala

siy jako sumy oplat za przekroczenie wskaznik6w grupy 2.
4.

W przypadku przekroczenia styzen r6wnoczdnie

we wskaznikach grupy 1 i 2 wymiar

oplaty ustala siy jako sumy oplat za ten wskaznik grupy 1, kt6rego przekroczenie pociqga za
sobq najwyzszq oplaty i oplat za wszystkie przekroczone wskazniki grupy 2.

6.1 Zakres swiadczonych uslug dla poszczegolnych taryfowych grup odbiorcow
Zbiorowe zaopatrzenie w wody dokonywane jest dla wszystkich odbiorc6w uslug w
oparciu

0

takie same zasady technologiczne

zaopatrzenia

w wody

uzytecznosci

budynk6w

publicznej,

i techniczne. Dotyczy to zar6wno zbiorowego

jednorodzinnych

przeznaczonych

na

i wielorodzinnych

cele

oraz budynk6w

uslugowo-handlowe

odbiorc6w

przemyslowych.

Ceny wody Sq wiyc jednakowe dla wszystkich odbiorc6w. Zr6znicowane

zostaly jedynie

stawki

oplat

abonamentowych,

kt6re porywajq

koszty

gotowosci

do

swiadczenia uslug. Wysokosc poszczeg61nych stawek oplat zalezy od wydajnosci danego
przylqcza wodociqgowego.
Zr6znicowany zakres uslug dla poszczeg61nych taryfowych grup odbiorc6w wystypuje
w przypadku

zbiorowego

odprowadzania

sciek6w.

Jakosc

dostarczanych

sciek6w jest

zr6znicowana w zaleznosci od ich pochodzenia powodujq.c z kolei zr6znicowanie koszt6w ich
oczyszczania i odprowadzania. Koszty te sq.wyzsze w przypadku przemyslowych dostawc6w
sciek6w.

6.2 Standardy jakosciowe obslugi odbiorcow uslug
Ceny okreslone w taryfie stosuje siy przy zachowaniu

standard6w jakosciowych

obslugi klient6w, kt6re wynikajq. z obowiq.zujq.cych przepis6w prawnych
okreslone w regulaminie,
XXIX/243/08

z dnia

zatwierdzonym

19. grudnia

2008

i kt6re zostaly

uchwalq. Rady Miasta Rawa Mazowiecka
r. Najwazniejsze

postanowienia

nr

regulaminu

wymieniono ponizej.
Przedsiybiorstwo

zobowiq.zane jest do udzielania Odbiorcom informacji dotyczq.cych

zaopatrzenia w wody i odprowadzania

sciek6w, a w szczeg6lnosci dotyczq.cych zak16ceil w

tym zakresie i okreslenia polo zenia zastypczych punkt6w poboru wody przeznaczonej

do

spozycia przez ludzi na terenie miasta.
Wstrzymanie

zaopatrzenia

uprzedniego zawiadomienia

w wody i odprowadzania

sciek6w moze nastq.pi6 bez

Odbiorc6w w przypadkach, gdy wystypujq. warunki stwarzajq.ce

zagrozenie dla zycia, zdrowia i srodowiska lub uniemozliwiajq.ce swiadczenie uslug, a w
szczeg6lnosci:
1) gdy z powodu awarii sieci nie ma mozliwosci prowadzenia zaopatrzenia w wody
lub odprowadzania sciek6w,
2) gdy dalsze funkcjonowanie

SleCl stwarza bezposrednie

zagrozenie

dla zycia,

zdrowia lub srodowiska.

o wstrzymaniu
2,

Przedsiybiorstwo

zaopatrzenia w wody i odprowadzania sciek6w,
niezwlocznie

informuje

Odbiorc6w,

0

kt6rym mowa w ust.

Burmistrza

Miasta

Mazowiecka, Straz Pozamq. i Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego.

Rawa

