TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Taryfy obowiązują od dnia 1 kwietnia 2015 roku
Ceny i stawki opłat zostały opublikowane w prasie lokalnej. Treść taryfy dostępna jest w internecie na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Krotoszynie oraz Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają
obowiązywać postanowienia poprzedniej taryfy.
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1. Informacje ogólne
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich stosowania obowiązujące na terenie:
•

Miasta i Gminy Krotoszyn w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków,

•

Miasta Zduny, wsi: Chachalnia, Siejew, Ostatni Grosz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

na okres 12 miesięcy : od dnia 1 kwietnia 2015r. do dnia 31 marca 2016r.
Taryfy zostały opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, póz. 858), zwanej dalej
Ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886 z 2006 r.),, zwanego dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków
świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, z wyłączeniem odbiorców i dostawców
hurtowych, usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfy obejmują także cenę za zużytą wodę do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.
2. Rodzaj prowadzonej działalności
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Krotoszyna
Nr GI-K-7010/2/02 z dnia11 grudnia 2002 roku oraz porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy
Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą i Miastem Zduny w dniu 17 maja 2004 roku.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:
•

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom,
z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,

•

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez
usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki
zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposób korzystania z
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy
odbiorców usług:
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Taryfowa
Lp.

grupa
odbiorców
usług

Sposób
prowadzenia

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

rozliczeń

1. Zaopatrzenie w wodę
Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości,
1.

Grupa 1

A

rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania
wodomierza głównego. Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele
socjalno-bytowe np. gospodarstwa domowe, placówki społeczno-wychowawcze.
Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości,
rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o przepisy dotyczące

2.

Grupa 1

B

przeciętnych norm zużycia wody. Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub
na cele socjalno-bytowe np. gospodarstwa domowe, placówki społecznowychowawcze.
Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości,
rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania

3.

Grupa 1

C

podwodomierza, na podstawie odrębnej umowy o rozliczanie podwodomierza.
Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np.
gospodarstwa domowe, placówki społeczno-wychowawcze.
Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda
wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i

4.

Grupa 2

A

farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, np. mleczarnie, masarnie,
zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowowarzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i inne. Odbiorcy
rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego
Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda
wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i
farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, np. mleczarnie, masarnie,

5.

Grupa 2

B

zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowowarzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i inne. Odbiorcy
rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych
norm zużycia wody.
Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda
wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i

6.

Grupa 2

C

farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, np. mleczarnie, masarnie,
zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowowarzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i inne. Odbiorcy
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rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania podwodomierza, na
podstawie odrębnej umowy o rozliczanie podwodomierza.
Odbiorcy usług nie wymienieni w punktach 1.1 do 1.6, w tym m.in.: zakłady
7.

Grupa 3

A

chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy,
usługi transportowe oraz na cele zasilania fontann, przeciwpożarowe i inne.
Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wodomierz główny.
Odbiorcy usług nie wymienieni w punktach 1.1 do 1.6, w tym m.in.: zakłady
chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy,

8.

Grupa 3

B

usługi transportowe oraz na cele zasilania fontann, przeciwpożarowe i inne.
Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o przepisy dotyczące
przeciętnych norm zużycia wody.
Odbiorcy usług nie wymienieni w punktach 1.1 do 1.6, w tym m.in.: zakłady
chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy,

9.

Grupa 3

C

usługi transportowe oraz na cele zasilania fontann, przeciwpożarowe i inne.
Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania
podwodomierza, na podstawie odrębnej umowy o rozliczanie podwodomierza.

Lp.

Taryfowa grupa

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

odbiorców usług

2.Odprowadzanie ścieków
Właściciele, zarządcy budynków oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości,
którzy pobierają wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe . Odbiorcy
1.

Grupa 1

rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody,
ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, podwodomierza lub

przepisy

dotyczące przeciętnych norm zużycia wody.
Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej
wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, podwodomierza lub przepisy
dotyczące przeciętnych norm zużycia wody, zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby
2.

Grupa 2

produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami
żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania, np. mleczarnie,
masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowowarzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i inne. Ilość odprowadzonych
ścieków może zostać zmniejszona o ilość wody bezpowrotnie zużytej.
Odbiorcy usług nie wymienieni w punktach 1.1 do 1.6. Ilość odprowadzanych ścieków

3.

Grupa 3

określa się w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza
głównego, podwodomierza lub przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody. Ilość
odprowadzonych ścieków może zostać zmniejszona o ilość wody bezpowrotnie zużytej.
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Grupa obejmuje ścieki opadowe i roztopowe wprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej.
4.

Grupa 4

5.

Grupa 5

Zarządcy dróg, którzy odprowadzają ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją
deszczową administrowaną przez PGKiM Sp. z o.o.
Zarządcy dróg, którzy odprowadzają ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją
deszczową będącą własnością PGKiM Sp. z o.o.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych
obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przedsiębiorstwo stosuje:
•

cenę - wyrażoną w złotych za l m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,

•

stawkę opłaty abonamentowej - A wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za okres
rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu za gotowość do świadczenia usług, odczyt wodomierza oraz prowadzenie rozliczeń,

•

stawkę opłaty abonamentowej – B wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za okres
rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu za gotowość do świadczenia usług oraz prowadzenie rozliczeń,

•

stawkę opłaty abonamentowej - C wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za odczyt
podwodomierza, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu za odczyt podwodomierza oraz prowadzenie rozliczeń.
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4.1 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Miasto i Gmina Krotoszyn
Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług

1
2

Sposób
prowadzenia

B

3

C

4

A

5

Grupa 2

B

6

C

7

A

8

Grupa 3

9

Cena/stawka
opłaty
netto

Jednostka miary

- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej

2,95
4,85
2,95
2,23
2,95
2,24
2,99
4,85
2,99
2,23
2,99
2,24
3,01
4,85
3,01
2,23
3,01
2,24

zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/odczyt
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/odczyt
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/odczyt

Wyszczególnienie

Cena/stawka
opłaty
netto

Jednostka miary

- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej

2,19
4,72
2,19
2,14
2,19
2,25
2,24
4,72
2,24
2,14
2,24
2,25
2,26
4,72
2,26
2,14
2,26
2,25

zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc

rozliczeń
A

Grupa 1

Wyszczególnienie

B
C

Miasto Zduny, wsie: Chachalnia, Siejew, Ostatni Grosz
Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług

1
2

Sposób
prowadzenia
rozliczeń
A

Grupa 1

B

3

C

4

A

5

Grupa 2

B

6

C

7

A

8
9

Grupa 3

B
C
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4.2.Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
lp.
1
2
3
4
5

wyszczególnienie
1
2
Grupa 1 - cena usługi odprowadzania ścieków
Grupa 2 - cena usługi odprowadzania ścieków
Grupa 3 - cena usługi odprowadzania ścieków
- cena usługi odprowadzania ścieków opadowych
Grupa 4 i roztopowych do kanalizacji deszczowej
administrowanej przez PGKiM Sp. z o.o.
- cena usługi odprowadzania ścieków opadowych
Grupa 5 i roztopowych do kanalizacji deszczowej będącej
własnością PGKiM Sp. z o.o.

cena/stawka
opłaty
netto
3
5,84
5,84
5,84

jednostka miary
4
zł/m3
zł/m3
zł/m3

3,31

zł/m3

23,25

zł/m3

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z
przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
5.2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
5.3. W przypadku odbiorców usług rozliczanych w oparciu o wskazanie wodomierza lub przepisy dotyczące
przeciętnych norm zużycia wody opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług w okresach miesięcznych
niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
5.4. W przypadku odbiorców usług rozliczanych w oparciu o wskazanie podwodomierza (w przypadku zawarcia z
PGKiM Sp. z o.o. odrębnej umowy) opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług za odczyt
podwodomierza, niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie
rozliczeniowym.
5.5. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach
określonych w umowie.
5.6. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, z uwzględnieniem wyposażenia
w przyrządy pomiarowe.
5.7. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego,
podwodomierza (w przypadku zawarcia z PGKiM Sp. z o.o. odrębnej umowy) lub przepisy dotyczące przeciętnych
norm zużycia wody. Ilość odebranych ścieków z nieruchomości ustala się, jako równą ilości dostarczonej wody.
5.8. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych
urządzeń.
5.9. Ilość ścieków opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej i kanalizacji deszczowej z
powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni ustala się w oparciu o wielkość powierzchni, współczynnika spływu
uzależnionego od rodzaju nawierzchni oraz średnią z wielolecia sumę opadów dla miasta Krotoszyn (dane na podstawie
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu)
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Wartości współczynników spływu w zależności od rodzaju nawierzchni
L.p.

Rodzaj nawierzchni

Współczynnik spływu

1.

Drogi bitumiczne i betonowe

0,85

2.

Drogi kamienne i klinkierowe (np. kostka, trylinka, płyty)

0,75

3.

Drogi tłuczniowe

0,40

4.

Drogi żwirowe

0,20

5.

Drogi niebrukowane

0,10

5.10. Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt
wodomierz określający ilość wody bezpowrotnie zużytej, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza
głównego i tego wodomierza. Pobierana jest także opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie podwodomierza.
5.11. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków
oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
6.1.1. Zaopatrzenie w wodę
Symbol taryfowej grupy
odbiorców usług
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3

Zakres świadczonych usług
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie) budynków dla celów spożycia i
socjalno-bytowych
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie) zakładów przemysłu spożywczego
i farmaceutycznego
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie) nie wymienionych wyżej zakładów
przemysłowych i usługowych

6.1.2. Odprowadzanie ścieków
Symbol taryfowej grupy
odbiorców usług
Grupa 1

Zakres świadczonych usług
Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie) z budynków mieszkalnych i
socjalno-bytowych

Grupa 2

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie) z zakładów przemysłu, w których
woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi,
lub na cele konfekcjonowania

Grupa 3

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie) z nie wymienionych wyżej
zakładów przemysłowych i usługowych
Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie i odprowadzanie) opadowych i roztopowych do
kanalizacji ogólnospławnej.

Grupa 4

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie i odprowadzanie) opadowych i roztopowych do
kanalizacji deszczowej administrowanej przez PGKiM Sp. z o.o.

Grupa 5

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie i odprowadzanie) opadowych i roztopowych do
kanalizacji deszczowej będącej własnością PGKiM Sp. z o.o.
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6.2 Standardy jakościowe obsługi usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na
prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miasta i Gminy Krotoszyn uchwałą NR XLI/335/2006 z dnia 26
stycznia 2006 roku.
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