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6.

Taryfa. Informacje ogólne.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., zwane dalej Spółką,
przedstawia wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie:


Gminy Brzeg w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków,



Gminy Olszanka w zakresie dostawy wody do wsi Krzyżowice, Obórki oraz odbioru
ścieków z sołectw: Krzyżowice, Janów, Obórki, Olszanka i Pogorzela,



Gminy Lubsza w zakresie odbioru ścieków z sołectw: Pisarzowice, Michałowice,
Myśliborzyce, Szydłowice, Błota, Dobrzyń, Leśna Woda, Czepielowice, Kościerzyce,
Lubsza, Piastowice i Garbów,



Gminy Skarbimierz w zakresie odbioru ścieków z sołectw: Brzezina, Lipki, Pępice,
Skarbimierz, Osiedle Skarbimierz, Zielęcice, Kopanie, Prędocin, Zwanowice,
Kruszyna, Bierzów, Łukowice Brzeskie i Małujowice,



Gminy Oława w zakresie odbioru ścieków z sołectw: Bystrzyca, Janików, Stary Górnik
i Stary Otok,



Miasta i Gminy Lewin Brzeski w zakresie odbioru ścieków z sołectw: Łosiów i
Strzelniki

na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Taryfa określa także warunki stosowania cen i stawek opłat.
Wniosek o zatwierdzenie taryf wraz ze wszystkimi obligatoryjnymi załącznikami został
opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.),
zwanej dalej ustawą, oraz 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 (Dz. U. Nr 127 poz. 886),
zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych,
rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy
lub rozporządzenia.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i
kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę na terenie Gmin: Brzeg, Olszanka, Lewin
Brzeski, Lubsza, Oława i Skarbimierz z wyłączeniem odbiorców hurtowych, wód opadowych
i roztopowych odprowadzanych kanalizacją deszczową oraz odbiorców dostarczających
nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę zużytą na cele
przeciwpożarowe.
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1. Rodzaje prowadzonej działalności.
Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Przedmiot działania Spółki – w zakresie objętym ustawą – stanowi ujmowanie, uzdatnianie i
dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki.
Zgodnie z zapisem w umowie spółki oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000058539
przedmiotem działalności Spółki jest między innymi:
PKD 36.00.Z

-

pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,

PKD 37.00.Z

-

odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,

PKD 43.22.Z

-

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

PKD 71.20.Z

-

pozostałe badania i analizy techniczne – badania
laboratoryjne wody i ścieków.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin:
Gmina Brzeg i Gmina Olszanka - wieś Krzyżowice i Obórki, w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gmin: Gmina Brzeg, Gmina Olszanka – sołectwa: Obórki,
Krzyżowice, Olszanka, Pogorzela i Janów, Gmina Lubsza – sołectwa: Pisarzowice,
Michałowice, Myśliborzyce, Czepielowice, Piastowice, Szydłowice, Kościerzyce, Lubsza,
Błota, Garbów, Dobrzyń i Leśna Woda, Gmina Oława – sołectwa: Bystrzyca, Janików, Stary
Otok, Stary Górnik, Gmina Skarbimierz – sołectwa: Brzezina, Lipki, Skarbimierz, Osiedle
Skarbimierz, Pępice, Zielęcice, Bierzów, Łukowice Brzeskie, Małujowice, Kruszyna,
Prędocin, Zwanowice i Kopanie, Miasto i Gmina Lewin Brzeski – sołectwa: Łosiów,
Strzelniki.

2. Rodzaj i struktura taryfy.
Spółka przedkłada taryfę:
- niejednolitą wieloczłonową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składającą się z
jednolitej ceny za m3 dostarczonej wody i różnych stawek opłat abonamentowych na odbiorcę
na okres rozliczeniowy w poszczególnych grupach odbiorców usług,
- niejednolitą wieloczłonową w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków składającą się
z różnych cen za m3 odprowadzonych ścieków i stawek opłat abonamentowych na odbiorcę
na okres rozliczeniowy w poszczególnych grupach odbiorców usług.
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3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Spółka dokonała alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając
kryteria wskazane w § 11 ust. 4 rozporządzenia:


wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych
grupach odbiorców usług,



dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,



strukturę planowanych taryf,



spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w
porównaniu z kosztem ich wdrożenia,



stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,



wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono cztery
taryfowe grupy odbiorców usług:
Grupa W1. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególności
gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbiorcy
usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej, w rozliczeniach na podstawie
wskazań wodomierza głównego, korzystający wyłącznie z usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę,
Grupa W2. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególności
gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbiorcy
usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej, w rozliczeniach na podstawie
wskazań wodomierza głównego, korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków,
Grupa W3. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególności
gospodarstwa domowe, odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności
publicznej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
Grupa W4. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególności
gospodarstwa domowe, odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności
publicznej oraz gmina na cele określone w art. 22 ustawy rozliczani według wodomierza
dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
W zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono taryfowe grupy
odbiorców usług uwzględniając parametry jakościowe odprowadzanych ścieków oraz sposób
ich odprowadzania.
W zakresie odprowadzania ścieków wyszczególnia się następujące taryfowe grupy odbiorców
usług:
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Grupa K1. Gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej odprowadzające
ścieki o charakterze bytowym kanalizacją grawitacyjną - ścieki z budynków
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym
składzie pochodzące z tych budynków, odprowadzane kanalizacją grawitacyjną ze Strefy I,
Grupa K2. Gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej odprowadzające
ścieki o charakterze bytowym kanalizacją grawitacyjno-tłoczną - ścieki z budynków
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym
składzie pochodzące z tych budynków, odprowadzane kanalizacją grawitacyjno – tłoczną ze
Strefy I,
Grupa K3. Gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej odprowadzające
ścieki o charakterze bytowym kanalizacją grawitacyjno-tłoczną - ścieki z budynków
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym
składzie pochodzące z tych budynków, odprowadzane kanalizacją grawitacyjno – tłoczną ze
Strefy II,
Grupa K4. Gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej odprowadzające
ścieki o charakterze bytowym za pośrednictwem przydomowych przepompowni
ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług - ścieki z
budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające
w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o
zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków, odprowadzane za pośrednictwem
przydomowych przepompowni ścieków ze Strefy II, których zasilanie energetyczne odbywa
się na koszt odbiorców usług,
Grupa K5. Gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej odprowadzające
ścieki o charakterze bytowym za pośrednictwem przydomowych przepompowni
ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt Spółki - ścieki z budynków
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym
składzie pochodzące z tych budynków, odprowadzane za pośrednictwem przydomowych
przepompowni ścieków ze Strefy II, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt
Spółki,
Grupa K6. Gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej odprowadzające
ścieki o charakterze bytowym w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku
wielolokalowym w Strefie II - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych
budynków,
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Grupa K7. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne kanalizacją grawitacyjną –
mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo opadowymi lub
roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, odprowadzane kanalizacją
grawitacyjną ze Strefy I,
Grupa K8. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne kanalizacją grawitacyjno –
tłoczną – mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo opadowymi lub
roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, odprowadzane kanalizacją
grawitacyjno-tłoczną ze Strefy I,
Grupa K9. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne kanalizacją grawitacyjno –
tłoczną – mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo opadowymi lub
roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, odprowadzane kanalizacją
grawitacyjno-tłoczną ze Strefy II,
Grupa K10. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne kanalizacją za pośrednictwem
przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na
koszt odbiorców usług – mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań
własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, odprowadzane
za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków ze Strefy II, których zasilanie
energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług,
Grupa K11. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne kanalizacją za pośrednictwem
przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na
koszt Spółki – mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo opadowymi
lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy
w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, odprowadzane za
pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków ze Strefy II, których zasilanie
energetyczne odbywa się na koszt Spółki,
Grupa K12. Dostawcy odprowadzający ścieki przemysłowe kanalizacją grawitacyjną ścieki odprowadzane przez dostawców z nieruchomości, na terenie której prowadzona jest
działalność gospodarcza, czyli ścieki, które są odprowadzane z jednostek usługowych,
handlowych i przemysłowych i są ściekami o podwyższonych parametrach fizykochemicznych i gdzie woda zużywana jest do celów technologicznych, odprowadzane
kanalizacją grawitacyjną ze Strefy I,
Grupa K13. Dostawcy odprowadzający ścieki przemysłowe kanalizacją grawitacyjnotłoczną - ścieki odprowadzane przez dostawców z nieruchomości, na terenie której
prowadzona jest działalność gospodarcza, czyli ścieki, które są odprowadzane z jednostek
usługowych, handlowych i przemysłowych i są ściekami o podwyższonych parametrach
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fizyko-chemicznych i gdzie woda zużywana jest do celów technologicznych, odprowadzane
kanalizacją grawitacyjno-tłoczną ze Strefy I,
Grupa K14. Dostawcy odprowadzający ścieki przemysłowe kanalizacją grawitacyjnotłoczną - ścieki odprowadzane przez dostawców z nieruchomości, na terenie której
prowadzona jest działalność gospodarcza, czyli ścieki, które są odprowadzane z jednostek
usługowych, handlowych i przemysłowych i są ściekami o podwyższonych parametrach
fizyko-chemicznych i gdzie woda zużywana jest do celów technologicznych, odprowadzane
kanalizacją grawitacyjno-tłoczną ze Strefy II,
Grupa K15. Dostawcy odprowadzający ścieki przemysłowe kanalizacją za
pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne
odbywa się na koszt odbiorców usług - ścieki odprowadzane przez dostawców z
nieruchomości, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza, czyli ścieki, które
są odprowadzane z jednostek usługowych, handlowych i przemysłowych i są ściekami o
podwyższonych parametrach fizyko-chemicznych i gdzie woda zużywana jest do celów
technologicznych, odprowadzane za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków
ze Strefy II, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług.
Definicje:
Strefa I – dotyczy ścieków odprowadzanych z granic miasta Brzeg,
Strefa II – dotyczy ścieków odprowadzanych z terenów poza granicami miasta Brzeg.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
Tabela 1
Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie
obowiązywania taryf - od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (w złotych):
Stawka opłaty
abonamentowej
Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Lp.

netto brutto

zł/punkt
poboru/okres
rozliczeniowy
netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa W1. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe (budynki
mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbiorcy
usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności
publicznej, w rozliczeniach na podstawie wskazań
wodomierza głównego, korzystający wyłącznie z usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę

3,58

3,87

6,17

6,66
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2

Grupa W2. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe (budynki
mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbiorcy
usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności
publicznej, w rozliczeniach na podstawie wskazań
wodomierza głównego, korzystający z usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków

3,58

3,87

0,94

1,02

3

Grupa W3. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe,
odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje
użyteczności publicznej w rozliczeniach z osobą
korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym

3,58

3,87

3,50

3,78

4

Grupa W4. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe,
odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje
użyteczności publicznej oraz gmina na cele określone w
art. 22 ustawy rozliczani według wodomierza
dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej

3,58

3,87

3,50

3,78

Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie
obowiązywania taryf - od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (w złotych):
Stawka opłaty
abonamentowej
Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Lp.

netto brutto
0

1

1

Grupa K1. Gospodarstwa domowe i instytucje
użyteczności publicznej odprowadzające ścieki o
charakterze bytowym kanalizacją grawitacyjną

zł/punkt
poboru/okres
rozliczeniowy
netto

brutto

2

3

4

5

4,80

5,18

5,61

6,06

4,80

5,18

9,90

10,69

4,80

5,18

11,02

11,90

ze Strefy I

2

Grupa K2. Gospodarstwa domowe i instytucje
użyteczności publicznej odprowadzające ścieki o
charakterze bytowym kanalizacją grawitacyjno-tłoczną

ze Strefy I

3

Grupa K3. Gospodarstwa domowe i instytucje
użyteczności publicznej odprowadzające ścieki o
charakterze bytowym kanalizacją grawitacyjno-tłoczną

ze Strefy II
8

4

Grupa K4. Gospodarstwa domowe i instytucje
użyteczności publicznej odprowadzające ścieki o
charakterze bytowym za pośrednictwem przydomowych
przepompowni ścieków ze Strefy II, których zasilanie
energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług

4,80

5,18

15,00

16,20

5

Grupa K5. Gospodarstwa domowe i instytucje
użyteczności publicznej odprowadzające ścieki o
charakterze bytowym za pośrednictwem przydomowych
przepompowni ścieków ze Strefy II, których zasilanie
energetyczne odbywa się na koszt Spółki

4,80

5,18

26,12

28,21

4,80

5,18

3,50

3,78

6

Grupa K6. Gospodarstwa domowe i instytucje
użyteczności publicznej odprowadzające ścieki o
charakterze bytowym w rozliczeniach z osobą
korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym ze

Strefy II
7

Grupa K7. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanalizacją grawitacyjną ze Strefy I

6,19

6,69

5,61

6,06

8

Grupa K8. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanalizacją grawitacyjno – tłoczną ze Strefy I

6,19

6,69

9,90

10,69

9

Grupa K9. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanalizacją grawitacyjno – tłoczną ze Strefy II

6,19

6,69

11,02

11,90

10

Grupa K10. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanalizacją
za
pośrednictwem
przydomowych
przepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne
odbywa się na koszt odbiorców usług ze Strefy II

6,19

6,69

15,00

16,20

11

Grupa K11. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanalizacją
za
pośrednictwem
przydomowych
przepompowni ścieków ze Strefy II, których zasilanie
energetyczne odbywa się na koszt Spółki

6,19

6,69

26,12

28,21

12

Grupa K12. Dostawcy odprowadzający ścieki
przemysłowe kanalizacją grawitacyjną ze Strefy I

7,58

8,19

5,61

6,06

7,58

8,19

9,90

10,69

13

Grupa K13. Dostawcy odprowadzający
przemysłowe kanalizacją grawitacyjno-tłoczną

ścieki

ze Strefy I

9

14

Grupa K14. Dostawcy odprowadzający ścieki
przemysłowe kanalizacją grawitacyjno-tłoczną ze Strefy

7,58

8,19

11,02

11,90

7,58

8,19

15,00

16,20

II

15

Grupa K15. Dostawcy odprowadzający ścieki
przemysłowe kanalizacją za pośrednictwem
przydomowych przepompowni ścieków ze Strefy II,
których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt
odbiorców usług

*

Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnie 2 i 4 w tabeli 1 i w tabeli 2 doliczono
obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:
- ceny wyrażonej w zł/m3,
- stawek opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na
faktyczny pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w
wodomierz główny, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego
odbiorcy usług.
W przypadku poboru wody na cele określone w art. 22 ustawy, tj. za:
1) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
obowiązuje cena wyrażona w zł/m3, jak dla wszystkich odbiorców.
Niniejsza taryfa nie zawiera stawki opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, ponieważ tzw. ryczałt na terenie
gmin nie występuje.
W rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:
1) ceny wyrażonej w zł/m3,
2) stawek opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na
faktyczne dostarczanie ścieków przez odbiorcę usług. Stawka opłaty abonamentowej
wyrażona jest w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy. Stawka opłaty abonamentowej
dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to,
czy kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług.
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Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych
Tabela 3
Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych w
okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (w
złotych):
Lp.

Wyszczególnienie

0

1

stawka
netto brutto
2

3

Jednostka
miary
4

1

stawka opłaty za
wodociągowych

przyłączenie

do

urządzeń 128,71 139,01

zł/przyłączenie

2

stawka opłaty za
kanalizacyjnych

przyłączenie

do

urządzeń 196,31 212,01

zł/przyłączenie

3

stawka opłaty za przyłączenie
wodociągowo - kanalizacyjnych

do

urządzeń 220,09 237,70

zł/przyłączenie

Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza
wybudowanego przez odbiorcę usług, zgodnie z § 5 pkt 7 rozporządzenia.
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących w
posiadaniu Spółki, wyrażona jest w złotych za przyłączenie. Opłata ta pobierana jest
jednorazowo za przyłączenie i wynika ona z bezpośrednich kosztów przeprowadzenia prób
technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług, takich jak m.in. koszty zużytej
wody, zadymiania, wynagrodzeń pracownika, dojazdów.
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Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych Spółki, w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (w złotych):
Tabela 4
Jednostkowe stawki opłat za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako
wskaźnik
Stawki opłat za ładunek
zanieczyszczeń

L.p.

Wskaźniki

Jedn.
miary

netto

brutto

0

1

2

3

4

zł/kg
zł/kg
zł/kg
zł/kg
zł/kg
zł/kg
zł/kg

2,06
1,24
0,38
0,38
2,06
5,31
0,38

2,22
1,34
0,41
0,41
2,22
5,73
0,41

zł/kg

36,09

38,98

1
2
3
4
5
6
7

BZT5
CHZT cr
Zawiesina ogólna
Substancje rozpuszczone
Azot amonowy
Fosfor ogólny
Siarczany
Substancje ekstrahujące się eterem
naftowym
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Pozostałe wskaźniki - 10% wartości podanych w zał. do rozporządzenia w sprawie wysokości
jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
( Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2177).
Tabela 5
Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków
L.p.

Wielkość przekroczenia

Jedn.
miary

netto

brutto

0

1

2

3

4

Wartość opłaty

1

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od
dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0.5 pH

m3

1,03

1,11

2

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od
dolnej wartości dopuszczalnej o 0.5 do 1.5 pH

m3

2,58

2,79

3

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od
dolnej wartości dopuszczalnej o 1.5 do 2.5 pH

m3

5,16

5,57

4

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od
dolnej wartości dopuszczalnej o 2.5 i więcej pH

m3

10,00

10,80

5

temperatura przekracza wielkość dozwoloną o
mniej niż 5o C

m3

0,51

0,55

6

temperatura przekracza wielkość dozwoloną o 5o C
i więcej

m3

1,03

1,11
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W tabeli 4 i tabeli 5 zestawione są wysokości stawek opłat za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki. Stawki opłat
będą miały zastosowanie w przypadku przekroczeń parametrów jakości i stanu ścieków,
określonych w umowie na odprowadzanie ścieków.
Do stawek opłat określonych w taryfie w tabeli 3 kolumnie 2 i w kolumnach 3 tabel 4-5
doliczono podatek od towarów i usług (VAT).

5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej
wody i odprowadzanych ścieków.
Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie:


wskazania wodomierza głównego,



w przypadku braku wodomierza, w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
ustalane na podstawie rozporządzenia o którym mowa w art. 27 ustawy,



w przypadku awarii wodomierza lub braku do niego dostępu rozliczenie za pobór
wody ustala się jako przeciętne zużycie wody w ostatnich 3-ech miesiącach,

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie:


wskazań urządzeń pomiarowych,



w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na
podstawie umowy jako równą sumie ilości wody dostarczonej przez
przedsiębiorstwo oraz poboru wody z innych źródeł lub w oparciu o przeciętne
normy, ustalane na podstawie rozporządzenia o którym mowa w art. 27 ustawy,



w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt
odbiorcy usług, w miejscu uzgodnionym z przedsiębiorstwem.

Dane dotyczące ilości odprowadzonych ścieków z terenu poszczególnych gmin będą
przekazywane przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne (także jednostki
budżetowe gmin) w oparciu o podpisane umowy ze Spółką.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i
w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.
Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.
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6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców
Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązana jest do
zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego
odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań
z zakresu ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu
o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego
zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków
użyteczności publicznej, wody przeznaczonej na cele usługowo – handlowe i odbiorców
przemysłowych. Stąd brak możliwości zróżnicowania kosztów dostarczanych m3 wody dla
poszczególnych grup odbiorców. Stawki opłat abonamentowych zostały zróżnicowane
zgodnie z § 13 rozporządzenia.
W przypadku zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, występuje zróżnicowany
zakres procesu technologicznego dotyczący oczyszczania ścieków. Powoduje to
zróżnicowany ładunek zanieczyszczeń ścieków doprowadzanych na oczyszczalnię miejską.
Z uwagi na wyższe ładunki zanieczyszczeń oraz zawartość substancji mogących mieć
nieprawidłowy wpływ na pracę biologicznej oczyszczalni ścieków, koszty oczyszczania
ścieków przemysłowych i komunalnych są wyższe od kosztów oczyszczania ścieków
bytowych. Ponadto ścieki przemysłowe i komunalne dostarczane są nierównomiernie i
zawierają zanieczyszczenia wpływające na stan urządzeń kanalizacyjnych, zwiększając
koszty czyszczenia i remontów tych urządzeń.
W oparciu o obowiązujące przepisy prawne Spółka w umowach określa warunki
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia warunków określonych w w/w
umowie Spółka będzie naliczać opłaty dodatkowe, w wysokości podanej w tabelach 4 i 5.
Sposób naliczania tych opłat zawarty jest w umowie.
Przy określaniu stawek opłat abonamentowych uwzględniono zróżnicowane koszty związane
z eksploatacją różnych systemów kanalizacyjnych, obsługujących odbiorców usług
odprowadzających ścieki:
- wyłącznie systemem grawitacyjnym, dot. ok. 75% mieszkańców Gminy Brzeg,
- systemem grawitacyjno - tłocznym, gdzie ścieki przepompowywane są przepompowniami
do systemu grawitacyjnego miasta Brzeg,
- gdzie ścieki z nieruchomości odprowadzane są poprzez przepompownię przydomową
będącą własnością Spółki i dostawa energii elektrycznej odbywa się na koszt odbiorcy usług,
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a następnie ścieki systemem grawitacyjno - tłocznym, dostarczane są do systemu
grawitacyjnego miasta Brzeg,
- jak wyżej, lecz dostawa energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni przydomowych
odbywa się na koszt Spółki.
Ponadto koszty gotowości do świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków w
Strefie II zawierają koszty materiałów dotyczących środków antyodorowych.

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 zezwoleniach na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w obowiązujących regulaminach dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.
Woda ujmowana z ujęć wgłębnych w Gierszowicach i Obórkach oraz ujęcia
powierzchniowego w Obórkach poddawana jest procesom uzdatniania na Stacji Uzdatniania
Wody w Gierszowicach. Jakość produkowanej wody jest zgodna z obowiązującymi normami.
Ścieki dostarczane są do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Cegielnianej
w Brzegu, gdzie poddawane są procesom mechanicznego i biologicznego oczyszczenia, a
następnie odprowadzane są do rzeki Odry. Odprowadzane ścieki spełniają warunki
pozwolenia wodno-prawnego i obowiązujących aktów prawnych w tym zakresie.
W celu utrzymania jakości usług Spółka posiada własne laboratoria, które na bieżąco
prowadzą wewnętrzną kontrolę procesów produkcyjnych. Umożliwia to likwidację zakłóceń
w prowadzonych procesach, a także pozwala na stałą kontrolę parametrów jakościowych.
Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez
dwie pracownie. Wyposażenie laboratoriów w nowoczesny sprzęt, wysokie kwalifikacje oraz
posiadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania ISO 9001-2008 umożliwia świadczenie usług na
wysokim poziomie również na zewnątrz.
Aby zapewnić ciągłość i niezawodność świadczonych usług na ujęciach i stacji uzdatniania
wody oraz oczyszczalni ścieków praca odbywa się w ruchu wielozmianowym.
Spółka utrzymuje pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne, a zgłaszane awarie są usuwane
niezwłocznie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski
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