
ÉKĄ B ŁI

UCrľwAŁA NR xxvlv290/1 ó
RÄDY MIEJSKIEJ BRZEGU

z ďnia 25 listopada 2016 r.

w spľawie zafrvierdzeniataryf za zbioľowe zaopatrzenie w wodę ĺ zbĺoľowe odprowadzanie ścĺekĺíw

Na podstawie art. 18 ust. 2 płÍ 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o sarĺorządzie gminnym Qz'U. z
2076 r. poz. 466, zm': Dz. U. z 2016 r. poz. ĺ579) oraz art.24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 200l r' o
zbiorowym zaopatĺzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków @z.U. z2075 r- poz. I39 zn':Dz'U.
z 2015 t. poz. 1893, Dz. U. z 2016 t. poz. 1250) Rada Mĺejska Bľzegu

$1.

uchwala co następuje

Zatwierďza się taryff za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
przezPtzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanďizacji w Brzegu sp. z o. o., obowiązujące na terenie:

- Gminy Brzegw zakľesie dostawy wody i odbioru ścieków,

- Gminy olszanka w zakresie dostawy wody do wsi KľzyŻowice oraz odbioru ścieków z sołectw: KĺzyŻowice,
Janów, obóľki, olszanka i Pogorzela,

- Gminy Lubsza w zakľesie odbioru ścieków z sołectw: Pisarzowice, Michałowice, Myśliborzyce,
Szydłowice, Błotą Dobrryíl, Leśna Woda' Czepielowice, Kościeľzyce,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 Bľzeskie i
Mafujowice,

- Gminy oława w zakľesie odbioru ścieków z sołectw: Bystrzycą Janików, Stary Górnik i Stary otok,

- Miasta i Gminy Lewin Brzeski w zakľesie odbioru ścieków z sołectw: Łosiów i Strzelniki, w okľesie od dnia
1 sýcmia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r' stanowiące załączniknĺ 1 do niniejszej uchwĄ'

$ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Brzegu.

$ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie z dnięm podjęcia'

Przewodnicząca Rady
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RÁĐA $KA ts

obowiązująca
Lubsza, Gminy

od dnia 7

Załącznik do UchwaĘ Nr XXVII/290/16

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 25 listopada 2016 r.

TARYFA DLA ZBTOROWEGO ZAOPATRZENIA W
WoDĘ I ZBIoRoWEGo oDPRoWADZANIA ŚclEKoW

na terenie Gminy Brzeg, Gminy Olszanka, Gminy
Skarbimierz, Gminy oława, Miasta i Gminy Lewin

Brzeski
na okres

stycznia 20L7 r. do dnia 31 grudnia 20L7 r.

Spis treści:

Taryfa. lnformacje ogól ne

1. Rodzaje prowadzonejdzĺałalnoścĺ

2. Rodzaj i struktura taryfy

3. Taryfowe grupy odbiorców usług ..'...'.''

4' Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenĺe w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ściekóW .........'.,''.'

6. Warunki stosowania cen ĺ stawek opłat

13

L4
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Taryfa. Infoľmacj e ogólne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.' znrane dalej Spółką, przedstawia
wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzeĺia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym
propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowę odprowadzanie ścieków,
obowiązuj ące na terenie :

. Gminy Btzegw zakľęsie dostawy wody i odbioru ścieków'

l Gminy olszanka w zakľesie dostawy wody do wsi Krryżowice oraz odbioru ścieków z so_

łectw: Ktzyżowice, Janów, obórki, olszanka i Pogorzela,

' Gminy Lubsza w zakresie odbioru ścieków z sołectw: Pisarzowice, Michałowice, Myśliborzy-

ce, Szydłowice, Błota, Dobrzyi, Leśna Woda, Czepielowice, Kościerzyce,Lubsza. Piastowice i

Garbów,

. Gminy Skarbimierz w zakresie odbioru ścieków z sołectw: Brzezina, Lipki' Pępice, Skarbi-

mietz, osiedle Skarbimierz,Zie|ęcice,Kopanie, Prędocin, Zwanowice, Kĺuszyna, Bierzőw,Łu-

kowice Brzeskię i Małujowice,

. Gminy oława w zakresie odbioru ścieków z sołectw: Bystrryca, Janików, Stary Górnik i Stary

Otok,

. Miasta i Gminy Lewin Brzeski w zakľesie odbioru ścieków z sołectw: Łosiów i Strzęlniki

na okĺes od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 t.

Taryfa okľeśla także warunki stosowania cen i stawek opłat.

Wniosek o zaNĺĺięrdzenie taý wÍaz ze wszystkimi obligatoryjnymi załącznlkami został opľacowany
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 ľ. o zbiorowym zaopatrzeĺiu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 201'5 t. poz. I39 ze zm.), zwaĺej dalej

ustawą, oraz tozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 częrwca 2006 r. w sprawie okręślania
taryf' wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeíl za zbiorowe zaopattzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr I27 poz. 886 ze zm.), zwanego dalej

rozporządzeniem. Wszelkie okľeślenia odnoszące się do stľuktur taryfowych, rodzajőw tziryt 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 ptzez Spółkę na terenie Gmin: Brzeg, olszanka, Lewin Brzeski, Lubsza, oława i
Skarbimierz z vĺyłączeniem odbiorców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych
kanalizacją deszczową oraz odbiorców dostarczających nieczystości pĘnne z tercnőw
nieskanalizowanych.

Zgodnie z art.22 ustawy, tzryfa obejmuje takŻe cenę zawodę zużyiąna cele przeciwpożarowe.
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1. Rodzaie prowadzonei działalności.

Spółka ptowadzi działa|ność, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków.

Przedmiot działania Spółki _ w zakłesie objętym ustawą _ stanowi ujmowanie, uzdatnianie i
dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków' za pomocą urządzen

wo do c i ąg owy ch i ur ządzeń kanalizacyj nych, b ę dących w p o s iadan iu Sp ółki .

Zgodnie z zapisem w umowie spółki oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym nľ 0000058539
przedmiotem działalności Spółki jest między innymi:

PKD 36.00.2

PT<D 37,OO.Z

PI<JU^ Ę.22.Z

PKD 7T.2O.Z

_ pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody'

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

wykonywanie instalacj i wodno-kan alizacyjnych,
cieplny ch, gazowych i klimatyzacyjnych,

pozostałe badania i ana|izy tęchniczne - badania
laboratoryjne wody i ścieków.

Spółka prowadzi działalnośó w zakľesię zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenię gmin: Gmina
Brzeg i Gmina olszanka - wieś Ktzyżowice, w zakľesie zbiorowego odprowadzania ścieków na

terenię gmin: Gmina Brzeg, Gmina olszanka _ sołectwa: obórki, KľryŻowice, olszanka, Pogorzela i
Janów, Gmina Lubsza sołectwa: Pisarzowice' Michałowice, Myśliborzyce, Czepielowice,
Piastowice, Szydłowice, Kościerzyce, Lubsza, Błota, Garbów, Dobrryń i Leśna Woda, Gmina oława

- sołectwa: Bysttzyca, Janików, Stary otok, Stary Góľnik, Gmina Skarbimierz _ sołęctwa;Brzezina,
Lipki, Skarbimięrz, osiedle Skarbimięrz' Pępice, Zielęcice, Bierzów, Łukowice Bzeskie,
MaĘowice, Kľuszyna, Prędocin, Zwanowicę i Kopanie, Miasto i Gmina Lewin Brzeski _ sołectwa:

Łosiów, Strzelniki.

2. Rodzai i struktura taryfy.

Spółka prze dkłada taryfę :

_ niejednolitą wieloczłonową w zakĺesie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składającą się z jednolitej

cęny za m3 dostarczonej wody i rőŻnych stawek opłat abonamentowych na odbiorcę na okľes

rozliczeniowy w poszczególnych grupach odbiorców usług,

_ niejednolitą wieloczłonową w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków składającą się z
rőżmych cen za m3 odprowadzonych ścieków i stawek opłat abonamentowych na odbiorcę na okľes
rozliczeniowy w poszczególnych grupach odbiorców usług.

Id: 167603AB-EBCA-4477 -9OAC-BBBó28026A9B' Podpisany Strona 3



3. Taryfowe gľupy odbiorców usług.

Spółka dokonała alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając kryteria

wskazane w $ 1 1 ust. 4 rozporządzenia:

- wielkość zrőżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczęgólnych taryfowych grupach

odbiorców usfug,

- dostępność danych odnoszących się do poszczegőlnych rodzajów kosztów,

- strukturęplanowanychtaĘrÍ,

- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu

z kosztem ich wdrożenia,

- stabilnośó stosowanych metod alokacji kosztów,

- wy1rosażenie w wodomierze iurządzenia pomiarowe.

Uwzględniając powyższe, w zakľesie zbiorowego zaopatľzenia w wodę wyłoniono cztery taryfowe
grupy odbiorców usług:

Gľupa Wl. odbiorcy usług zbiorowego zaopatzenia w wodę' tj. w szczególności gospodarstwa

domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne)' odbiorcy usługowi, handel, przemysł,

insĘrtucje użýeczności publicznej, w rozliczeniach na podstawię wskazań wodomierza głównego,

korzystający wyłącznie z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

Grupa W2. odbiorcy usfug zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególności gospodarstwa

domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbiorcy usługowi, handel' przemysł,

insĘrtucje użýeczności publicznej, w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego'

koľzystający z usfug zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

Gľupa W3' odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczegőlności gospodarstwa

domowe, odbiorcy usługowi' handel, przemysł, inst5rtucje użyteczności publicznej w rozliczeniach z
osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokaloWYffi,

Gľupa W4. odbioľcy usług zbioľowego zaopa1ľzenia w wodę, tj. w szczegőlności gospodarstwa

domowe, odbiorcy usługowi, handel, przemysł, inst5rtucje użr7Ąeczności publicznej oraz gmina na cele

okľęślone w aľt. 22 ustaw rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilośó wody
bezpowrotnie zuŻýej.

W zakresie działalności zbioľowego odpľowadzania ścieków wyłoniono taryfowe grupy odbiorców

usfug uwzględniając parametry jakościowę odprowadzanych ścieków oraz sposób ich odprowadzania.

W zakresię odprowadzania ścieków wyszczegőlnia się następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

Grupa Kl. Gospodaľstwa domowe i insĘtucje użytecznoścĺ publicznej odpľowadzaiące ścieki o
chaľakteľze bytowym kanalizacją gľawitaryjną _ ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego oraz lŻýeczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjo-
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nowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzię pochodzące zĘch budynków, od_

pľowadzane kana|izacją grawitacyjną ze Strefy I,

Grupa K2. Gospodaľstĺva domowe i instytucje uĘteczności publicznej odpľowadzające ścieki o
charakterze bytowym kanalizacją gľawitacyjno_tłoczną _ ścieki z budynków mieszka|nych, za-
mieszkania zbioľowego oraz uiryteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu
lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliŻonym składzie pochodzące z tych bu-
dynków, odprowadzanękanalizacją grawitacyjno - tłocznąze Stres I,

Grupa K3. Gospodaľstwa domowe i insĘtucje uĘteczności publicznej odpľowadzające ścieki o
chaľakteľze bytowym kanalizacją gľawitacyjno_tłoczną _ ścieki z budynków mieszkalnych, za-
mieszkania zbiorowego oraz lżryteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu
lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliŻonym składzie pochodzące z Ęch bu-
dynków, odprowadzanekanalizacją grawitacyjno _ tł.oczną ze Stre$l II,

Grupa K4. Gospodaľstwa domowe i insĘtucje uĘteczności publicznej odpľowadzające ścieki o
chaľakterze bytowym za pośľednictwem pľrydomowych przepompowni ścieków, których zasila_
nie energeĘczne odbywa się na koszt odbioľców usług _ ścieki z budynków mieszka|nych, za-
mieszkania zbiorowego oraz uiryteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego mętabolizmu
lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych bu-
dynków, odprowadzane za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków ze Streff II, któ-

rych zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usfug,

Grupa K5. Gospodaľstwa domowe i instytucje uĘteczności publicznej odpľowadzające ścieki o
chaľakteľze bytowym za pośrednictwem pľzydomowych pľzepompowni ściekĺów, których zasila_
nie energeĘczne odbywa się na koszt Spółki _ ścięki z budynków mieszkalnych' zamieszkania zbio-
rowego oruzużýeczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego mętabolizmu lub funkcjonowa-
nia gospodarstw domowych oraz ścieki o zb|iŻonym składzie pochodzące ztych budynków, odprowa_

dzanę za pośrednictwęm przydomowych przepompowni ścieków ze Strefy II, których zasilanie enęľ-

geĘczne odbywa się na koszt Spółki,

Grupa K6. Gospodaľstĺva domowe i insĘtucje uĘteczności publicznej odpľowadzające ścieki o
chaľakteľze bytowym w rozliczeniach z osobą korzystającą zlokalu w budynku wielolokalowym w
Strefie II - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użryteczności publicznej,
powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki
o zbliżonym składzie pochodzące ztych budynków,

Grupa K7. Dostawcy odpľowadzający ścieki komunalne kanalizacją grawitaryjną - mieszanina
ścieków bytowych ze ściekami przemysłolvymi albo opadowymi lub roztopowymi, odpľowadzane
urządzeniami sfużącymi do realizacji zadan własnych gminy w zakľesie kanalizacji i oczyszczania
ścieków komunalnych, o dpľow adzane kanalizacją grawitacyj ną ze Strefu I,

Grupa K8. Dostawcy odpľowadzaj4cy ścieki komunalne kanalizacją gľawitacyjno - tłoczną -
mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo opadowymi lub roztopowymi, odpľo_

wadzanę urządzeniami służącymi do rea|izacji zadan własnych gminy w zakresie kana|izacji i oczysz-
czania ścieków komunalnych, odpľowadzanękanalizacją grawitacyjno-tł'ocznąze Streý I,
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Grupa K9. Dostawcy odpľowadzający ścieki komunalne kanalizacją gľawitacyjno - tłoczną _
mieszanina ścieków byowych ze ściekami przemysłowymi albo opadowymi lub roztopowymi, odpro_

wadzanę vządzeniami służącymi do realizacj i zadaí własnych gminy w zakĺesie kana|izacji i oczysz-
czania ścieków komunalnych, odprowadzanekanalizacją grawitacyjno-tłocznąze StreĘ II,

Grupa K10. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne kanalizacją za pośľednictwem przydo_
mowych przepompowni ścieków, których zasilanie eneľgetyczne odbywa się na koszt odbiorców
usług _ mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysło}vymi albo opadolvymi lub roztopowy-
mi' odprowadzanę urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakľesie kanaLizacji
i oczyszczania ścieków komunalnych, odprowadzane za pośrednictwem przydomowych przepom-
powni ścieków ze Strefu II, których zasilanie energeĘczne odbywa się na koszt odbiorców usług,

Grupa K11. Dostawcy odpľowadzający ścieki komunalne kanalizacją za pośrednictwem pľzydo_
mowych pľzepompowni ścieków, których zasilanie eneľgetyczne odbywa się na koszt Spółki -
mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłolvymi albo opadowymi lub roztopowymi, odpro_

wadzane urządzeniami sfużącymi do realizacj i zadan własnych gminy w zakľęsie kana|izacji i oczysz-
czania ścieków komunalnych, odprowadzane za pośrednictwem przydomowych przepompowni ście-
ków ze Strefu II' których zasilanie energeĘczne odbywa się na koszt Spółki,

Grupa K12. Dostawcy odprowadzający ścieki pľzemysłowe kanalizacją gľawitacyjną _ ścieki od-
prowadzane przęz dostawców z nieruchomości, na terenię której prowadzona jest działalnośó gospo-
datcza, czyli ścieki, które są odpľowadzane z jednostek usługowych, handlowych i pľzemysłowych i
są ściekami o podwyższonych parametrach Íizyko-chemicznych i gdzie woda zużrywanajest do celów
te chno l o g i c zny ch, o dprowadz a ne kanalizacj ą gr aw itacyjną ze S tre fy I,

Grupa K13. Dostawcy odpľowadzający ścieki pľzemysłowe kanalizacją grawitacyjno_tłoczną -

ścieki odprowadzane przęZ dostawców z nieruchomości, na terenie której prowadzona jest działalność
gospodaľcza, czyli ścieki, które są odprowadzane z jednostek usługowych, handlowych i pľzemysło-

wych i są ściekami o podwyzszonych parametrach fizyko-chemicznych i gdzie woda zużywaĺa jest
do celów technologicznych, odprowadzanekanalizacją grawitacyjno_tłoczną ze Strefu I,

Grupa K14. Dostawcy odpľowadzający ścieki pľzemysłowe kanalizacją gľawitacyjno_tłoczną -
ścieki odprowadzane pÍzęz dostawców z nieruchomości, na terenię któľej prowadzona jest działalnośó
gospodarcza, czyli ścieki, które są odprowadzane z jednostek usfugowych, handlowych i przemysło_
wych i są ściekami o podwyższonych patamettach fizyko-chemicznych i gdzie woda zuirywana jest

do celów technologicznych' odprowadzanękanalizacją gľawitacyjno_tłocznąze StreĄl II,

Grupa K15. Dostawcy odpľowadzający ścieki przemysłowe kanalizacją za pośrednictwem przy-
domowych przepompowni ścieków' których zasilanie eneľgetyczne odbywa się na koszt odbioľ-
ców usług - ścieki odprowadzanę przęz dostawców z nieruchomości, na tęrenię której prowadzona
jest działalnośó gospodarcza, czyli ścieki, które są odpľowadzanę z jednostek usfugowych, handlo-
wych i przemysłowych i są ściekami o podwyższonych parametrach fizyko-chemicznych i gdzie woda
zuŻywana jest do celów technologicznych, odprowadzane za pośrednictwem przydomowych prze-
pompowni ścieków ze Stre$l II, których zasilanie eneľgetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług.
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Definicje:

Strefa I_ doĘczy ścieków odprowadzanych z granic miasta Brzeg,

Strefa II - dotyczy ścieków odpľowadzanych z teręnów poza granicami miasta Brzeg.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Tabela 1

Wysokośó cen i stawek opłat doĘcząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania
taryf - od dnia 1 sĘcznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r' (w złotych):

Lp.
Taryfowa grupa odbiorców Cenazłlm3

Stawka opłaty
abonamentowej

zł/purkt
poboru/okľes
rozliczeniowy

netto brutto netto brutto

0 I 2 J 4 5

I

Grupa Wl' odbioľcy usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, tj. w szczegőlności gospodarstwa domowe (budynki
mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbiorcy
usfugowi, handel, pľzemysł' insĘrtucje ürýeczności
publicmej, w tozliczeniach na podstawie wskazań
wodomierza głównego, korzystający wyłącznie z usŁllg
zbiorowego zaop atrzenia w wodę

4,08 4,41 6,17 6,66

2

Grupa W2. Odbiorcy usfug zbiorowego zaopatrzetia w
wodę, tj. w szczegő|ności gospodarstwa domowe (budynki
mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbiorcy
usługowi, handel' pľzemysł, insĘrtucje uirýeczności
publicznej, \ry roz|iczeniach na podstawie wskazań
wodomierza głównego, korzystający z usfug zbioľowego
zaopatrzelia w wodę i zbiorowego odpľowadzania
ścieków

4,08 4r41 0,94 !r02

J

Grupa W3. odbioľcy usług zbioľowego zaopatrzelia w
wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe,
odbiorcy usługowi' handel, przemysł, insĘrtucje
úrytęczności publicznej w rczliczeniach z osobą
korrystającąz lokalu w budynku wielolokalowym

4,08 4,41 3,50 3,78

4

Grupa W4. odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzeĺia w
wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe,
odbiorcy usługowi, handel, przemysł, inst5rtucje
lirytecz-ności publicznej oraz gmina na cele okĺeślone w
aÍt' 22 ustawy roz|iczani według wodomierza
dodatkowego, mierzącego ilośó wody bezpowrotnie
ntirvtei

4,08 4,41 3,50 3,78
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Tabela2
Wysokość cen i stawek opłat doĘcząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okľesie
obowiązywaniataryf - od dnia 1 sýcznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r' (w złotych):

Lp.
Taryfowa grupa odbiorców Cenazłlm3

Stawka opłaty
abonamentowej

zł/punl<t
poboru/okres
rozliczeniowy

netto brutto netto brutto

0 1 2 J 4 5

Grupa K1. Gospodaĺstwa domowe i insĘrtucje
lbrteczności publicznej odprowadzające ścieki o
charakterze bytowym kana|izacj ą gľawitacyj ną
ze Stret I

5,10 5,51 5,61 6,06

2
Grupa K2. Gospodarstwa domowe i insĘrtucje wźryÍecnto-
ści publicznej odpĺowadzające ścieki o charakterze býo-
wym kanalizacją grawitacyjno-tłoczną ze StreĘ I

5,10 5,51 9,90 10,69

J

Grupa K3. Gospodarstwa domowe i inst5ĺtucje
użryteczności publicznej odprowadzające ścieki o
char al<terue býowym kaĺalizacj ą gľawitacyj no -tło cnlą
ze Stľefy II

5,10 5,51 11,02 11,90

4

Grupa K4. Gospodaľstwa domowe i instyťucje
lĘeczności publicznej odprowadzające ściekí o
charakterze býowym za pośrednictwem przydomowych
przepompowni ścieków ze Strefy II, których zasilanie
energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usfug

5,10 5,51 ĺ5'00 16,20

5

Grupa K5. Gospodarstwa domowe i insĘftucje
uĄrteczności publicznej odprowadzające ścieki o
charakteľze býowym za pośrednictwem pľzydomowych
przepompowlli ścieków ze Streff II, których zasi|anle
energeĘczne odbywa się na koszt Spółki

5,10 5,51 26,12 28,21

6

Grupa K6. Gospodarstwa domowe i insĘltucje
lżrýeczności publicznej odprowadzające ścieki o
charaherze býowym w rozhczeniach z osobą
korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym ze
Streý II

5,10 5,51 3,50 3178

7
Grupa K7' Dostawcy odprowaďzający ścieki komunalne
kanalizacją grawitacyj ną ze Strefu I 6,81 7,35 5,61 6,06
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8
Grupa K8. Dostawcy odprowaďzający ścieki komunalne
kanalizacją grawitacyj no - tłoczną ze Stľeý I 6,81 7r35 9,90 10,69

9
Grupa K9' Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanalizacją gľawitacyj no _ tłoczną ze Stre$z II

6,81 7,35 11,02 11,90

l0

Grupa Kl0. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanalizacją za pośrednictwem przydomowych
przepompowÍri ścieków, których zasilanie energeýczne
odbywa się na koszt odbiorców usfug ze Stre$ II

6,81 7r35 15,00 16,20

t1

Grupa Kl1. Dostawcy odpľowadzający ścieki komunalne
kana|izacją za pośrednictwem przydomowych
przepompowni ścieków ze Streý II, których zasilanie
eneľgeĘrczne odbywa się na koszt Spółki

6,81 7,35 26,12 28,21

12
Grupa KIz. Dostawcy odprowadzający ścieki
przemysłow e kana|izacją grawitacyjną ze StreĘ I 8r23 8,89 5'ó1 6,06

13

Grupa K13. Dostawcy odprowadzający ścieki
przemysłow e kanalizacj ą grawitacyj no -tło cnlą
ze StreĄ; I

8,23 8,89 9,90 10,69

I4

Grupa K14' Dostawcy ođprowadzający
przemysłow e kana|izacją grawitacyj no -tłoczną ze
II

ścieki
Strefy 8,23 8,89 11,02 11,90

15

Grupa Kl5. Dostawcy odprowadzający ścieki
przemysłowe kanalizacją za pośrednictwem
pľzydomowych przepompowni ścieków ze Strefy II,
których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt
odbiorców usłus

8,23 8,89 15,00 16,20

Przy roz|iczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

- ceny wyrłŻonejw złlm3,

- stawek opłaý abonamentowej, płaconej za kaŻdy okres rozliczeniowy bez względu na fakĘczny
pobór wody' Stawka opłaty abonamentowej wyľażona jest w złlodbiorcę/okľes rczliczęniowy. Stawka
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opłaĘ abonamentowej doýczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez
względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu j ednego odbiorcy usług.

W przypadku poboru wody na cęle okľeślone w aľt' 22 ustawy,tj. za:

1) wodę pobraną zpublicznych studni i zdrojów ulicznych,

2) wodę rużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpoŻarowe'

3) wodę ZLIŻytą do zĺaszaniapublicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

obowiązuje cenawyrażona w złlm3,jak dla wszystkich odbiorców.

Niniejsza taryfa nie zawiera stawki opłaĘ abonamentowej w roz|iczeniach na podstawie przepisów
doĘczącychprzeciętnych noľm zuĘcia wody, ponieważ tnłł. ryczahna terenie gmin nie występuje.

W rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

1) ceny wyrażonej w zUm3,

2) stawek opłaty abonamentowej' płaconej za kaŻdy okres rozliczeniowy bez względu na
faktyczne dostarczanie ścieków przez odbiorcę usług. Stawka opłaý abonamentowej

wyraŻona jest w złlodbiorcę/okľes rczliczeniowy' Stawka opłaĘ abonamentowej doĘczy
każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez wzg|ędu na to, czy kilka
nięruchomości j est w posiadaniu j ednego odbiorcy usług.

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo _ kanalizacyjnych

Tabela 3
Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kana|izacyjnych w okresie obo_
wiązywania taryť - od dnia 1 stycznia 2017 r' do dnia 31 grudnia 2017 t. (w złotych):

Lp. Wyszczególnienię
stawka Jednostka

miarvnetto brutto
0 I Ż 3 4

I stawka opłaty za przyłączenie do urządzen
wodociągowych

128,71 139,01 złlprryłączenie

2 stawka opłaty za przyłączenię do urządzeÍl
kanalizacyjnych

196,31 212,01 złlprzałączenie

3 stawka opłaty za przyłączenie do urządzen
wo dociągow o - kanalizacyj nych

Ż20,09 237,70 zł/przałączenie

10
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Powyższe stawki zawierają koszý przeprowadzenia prőb technicznych przyłącza wybudowanego
ptzez odbiorcę usług, zgodnie z $ 5 pkt 7 rozporządzenia.

Stawka opłaý za przyłączenie do urządzen wodociągowo _ kanalizacyjnych, będących w posiadaniu
Spółki, wyrażona jest w złoĘch zaprzyłączenie. opłata ta pobierana jest jednorazowo zaprzyłączenie
i wynika onazbezpośrednich kosztów przeprowadzeniaprőb technicznychprryłącza wybudowanego
ptzez odbiorcę usług, takich jak m.in. koszý zużýej wody, zadymiania, wynagľodzeń pracownika,
dojazdów'

Stawki opłat za przekroczenie waľunków wpľowadzania ścieków przemysłowych do
lĺ,rządzeń kanalizaryjnych Spĺółki, w okresie obowiązywaniataryf - od dnia 1 stycznia 20|7 r. do

dnia 31 grudnia 2017 r. (w złotych):

Tabela 4

Jednostkowe stawki opłat za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik

L.p. Wskamiki Jedn.
miaľy

Stawki opłat za ladunek
zanieczyszczeűl

netto brutto
0 I 2 3 4

BZTą złks 2,06 )))
1 CHZT cr złks, r.24 1.34

-t Zawięsiĺa ogólna złks. 0.3I 0.41
4 Substan ci e r o zrłtszczonę złlke 0.3 8 0.41

5 Azot amonowv złkp 2,06 ) '))
6 Fosfoľ osólnv złks 5,3 1 5.73
7 Siarczany złlks 0.3 8 0.41

8
Substancje ekstrahujące się eterem
naftowym

złkg 36,09 38,98

Pozostałe wskaźniki - I0% wartości podanych w zał. do rozpotządzeniaw sprawie wysokości jednostkowych

stawek kar za ptzekroczęnia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi ( Dz. U. z 2005 r' Nr 260,
poz.2177).

Tabela 5
Wysokośó opłat za przekĺoczenie dopuszczalne go stanu ścieków

Lp. Wi el koś ó pr zekł o czeni a
Jędn.
miary

Wartość opłaty

netto brutto
0 I 2 3 4

odcryn (pH) jestwyższy od górnej lub niższy od
dolnej wartości dopuszcza|nej o mniej niż 0'5 pH m3 1,03 1.1 I

11
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2
odczyn (pH) jest wższy od górnej lub niższy od
dolnej wartości dopuszczalnej o 0.5 do l.5 pH m3 2,58 2,79

J
odczyĺ (pĐ jęst Wższy 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 dopuszczalĺej o 2'5 i więcej pH m3 10,00 10,80

5
temperatura przekĺacza wielkość dozwoloną o
mniej niż 5" C

m' 0,51 0,55

6
temperatura przel<raczawielkość dozwoloną o 5" C
i więcej

m3 1,03 1.1 1

W tabeli 4 itabe|i 5 zestawione są wysokości stawek opłatzaptzękÍoczęnię warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do lrządzeńkanalizacyjnych Spółki. Stawki opłat będą miaĘ zastosowanie
w przypadku przekľoczeń parametrów jakości i stanu ścieków, okľeślonych w umowie na

odpľowadzanie ścieków.

Dostawekopłatokreślon}zchwtaĘvľrewtabeli3kolumnie2iwkolumnach3tabe|4-5doliczono
oodatek od towarów i usłus ryAn.

5. Waľunki rozliczefi za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioľowe
odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na
postawie okľeślonych w taryľre cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych
ścieków.

Ilośé wody dostarczonej do nięruchomości ustala się na podstawie:

- wskazania wodomierza głőwnego,

_ w przlpadku braku wodomierza, w oparciu o przeciętne normy zuĘcia wody, ustalane na

podstawie rozporządzenia o którym mowa w art. 27 ustav,ły,

_ w ptzypadku awarii wodomierza lub braku do niego dostępu rozliczeĺie za pobőr wody usta-

la się jako przeciętne zuĘcie wody w ostatnich 3-ech mięsiącach,

Ilośó odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie:

_ w skazan urządzen pomiarowych,

_ w razię braku urządzenpomiarowych ilośó odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie

umowy jako równą sumie ilości wody dostaľczonej ptzęz przędsiębiorstwo oraz poboru

wody z innych źrődęł lub w opaľciu o przeciętne norľny' ustalane na podstawie rczporządze-
nia o którym mowa w art. 27 ustawy,

_ w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilośó bezpowrotnie zvryrej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie do-
datkowego wodomierza zainstalowanęgo na koszt odbioľcy usfug, w miejscu uzgodnionym z
przedsiębiors'twem.

l2
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Dane dotyczące ilości odprowadzonych ścieków z terenu poszczegőlnych gmin będą przekazywane
przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kana|izacyjne (takze jednostki budżetowe gmin) w oparciu o

podpisane umowy ze Spółką.

odbiorca usfug dokonuje zapłaĘ za dostarczoną wodę i odpľowadzone ścieki na warunkach i w
terminach okľeślonych w umowie, aw szczegőlności zgodnie z wystawioną fakturą. Zgłoszenie przęz
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 sązakaŻdy miesiąc, w którym świadczone byĘ usfugi

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.I.Za|<res świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Spółka prowadzi działalność, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia
przez ludzi otaz zbiorowego odprowadzania ścięków. Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości
dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na
uwadzę ochľonę interesów odbioľców usfug oraz wymagań z zakręsu ochľony środowiska a takŻe
opĘma|Lzację kosztów'

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie
same zasady technologiczne i techniczne' Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopattzenia w wodę
budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użryteczności publicznej, wody
przeznaczonej na cele usługowo _ handlowe i odbioľców przemysłowych. Sąd brak możliwości
zrőŻnicowania kosztów dostarczanych m3 wody dla poszczególnych grup odbioľców. Stawki opłat
abonamentowych zostaĘ ztőżnicowane zgodnie z $ 13 tozporządzenia.
'Y,ĺ ptzypadku zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścięków, występuje zrőźmicowany zakĺes
procesu technologicznęgo doĘczący oczJszazania ścieków. Powoduje to zrőżnicowany ładunek
zanie czy szcz eń ś c i eków d oprowadzanych na o czy szczalni ę mi ej ską'

Z lwagi na wyŻsze ładunki zanieczyszczęn oraz zawartość substancji mogących mieć nieprawidłowy
wpływ na pracę biologicznej oczyszcza|ni ścieków, koszty oczyszczania ścieków przemysłowych i
komunalnych są wyższe od kosztów oczyszczania ścieków bytowych. Ponadto ścieki przemysłowe i
komunalne dostaľczane są nierównomięrnie i zawierają zanieczyszczenia wpýwające na stan

wządzenkanalizacyjnych, zwiększając koszty czyszczenia i ręmontów tychurządzen.

W oparciu o obowiązujące przepisy prawne Spółka w umowach okĺeśla warunki wprowadzania
ścieków do urządzenkana|izacvjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźnikőw zanieczyszczeńw
ściękach przemysłowych wprowadzanych do urządzen kana|izacvjnych. W przypadku stwięrdzenia
przel<ľoczenia warunków okľeślonych w w/w umowie Spółka będzie naliczaó opłaĘ dodatkowe, w
wysokości podanej w tabelach 4 i 5. Sposób naliczania tych opłat zawaĘ jest w umowie.Przy
określaniu stawek opłat abonamentowych uwzględniono ztőżĺicowanę koszý zsĺłiązane z

I3
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eksploatacją rőżnych systemów kanalizacyjnych' obsfugujących odbiorców usług odpľowadzających
ścieki:

- wyłącznie systemem grawitacyjnym, dot. ok.75oÁ mieszkańców Gminy Brzeg,

- systemem grawitacyjno - tłocznym, gdzie ścieki przepompowywane są pľzepompowniami do syste-

mu grawitacyjnego miasta Brzeg,

- gdzie ścieki z nieruchomości odpľowadzane sąpopruez przepompownię przydomową będącą wła_

snością Spółki i dostawa energii elektrycznej odbywa się na koszt odbiorcy usfug, a następnie ścieki
systemem grawitacyjno - tłocznym, dostarczane są do systemu grawitacyjnego miasta Brzeg,

- jakwyżej,lecz dostawa energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni pľzydomowych odbywa się
na koszt Spółki.

Ponadto koszty gotowości do świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków w Strefię II za-
wieraj ą ko szty po dej mowany ch przez Spółkę,,działan antyo doľowych''.

6.2. Standaľdy iakościowe obsługi odbiorcóĺv usług

okľeślone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących ptzepisów prawnych i które zostaĘ okľeślone w
zezsĺoleniach na działalność, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścięków otaz 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.
Jakoś ć produkowanej wody j es t zgo dna z ob ow iąnĄącymi normami.

Ścieki dostarczane są do miejskiej oczyszcza|ni ścieków zlokalizowanej ptzy ul. Cegielnianej w
Brzegu, gdzie poddawane Są procesom mechanicznego i biolo gicznego oczyszczęnia, a następnie

odprowadzane są do rzeki odry' odprowadzanę ścieki spełniają warunki pozwolenia wodno-
prawnego i obowiązuj ących aktów prawnych w tym zakľesie.

W celu ĺltrzymania jakości usług Spółka posiada własne laboľatorium, które ĺa bieŻąco pľowadzi
wewnętrzną konfoolę procesów produkcyjnych. Umożliwia to likwidację zal<łőcen w prowadzonych
procesach, atzkŻe pozwala na stałą kontrolę paľametrów jakościowych' Bieżące analizyjakości wody
i zawartości zanieczyszczen w ściekach prowadzone sąprzez laboratorium zakładowe. Wyposażenie
laboratorium w nowoczesny sprzęt, wysokie kwalifikację oraz posiadanie akľedýacji wydanej ptzez
Polskie Centrum Akredýacji umożliwia świadczenie usfug na wysokim poziomie również na

zewnątrz'

Aby zapewnió ciągłośó i nięzawodność świadczonych usług na ujęciach i stacji uzdatniania wody oraz
oczyszcza|ni ścieków ptaca odbywa się w ľuchu wielozmianolvym.

Spółka utrzymuje pogotowie wodociągowo _ kanalizacyjne, a zgłaszane awarie są usuwane

niervłłocznie.
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