UCHWAt.A NR XVI/127/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia
odprowadzanie sciek6w

taryf za zbiorowe

zaopatrzenie

w wod~ i zbiorowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591; z 2002 roku nr 23,
poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z
2003 roku nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568; z 2004 roku nr 102, poz. 1055, nr 116,
poz. 1203 i nr 167, poz. 1759; z 2005 roku nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457; z
2006 roku nr 17, poz. 128, nr 181 poz. 1337; z 200Troku nr 48 poz. 327 i nr 173 poz.
1218; z 2008 roku nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458; z 2009 roku nr 52 poz. 420 i
nr 157 poz. 1241; z 2010 roku nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 40 poz. 230 i nr 106 poz.
675; z 2011 roku nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 149 poz. 887
oraz nr 217, poz. 1281) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 0
zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzeniu sciek6w (Oz. U. z 2006
r. nr 123 poz. 858; z 2007 r. nr 147, poz. 1033; z 2009 r. nr 18 poz. 97; z 2010 r. nr 47
poz. 278 i nr 238 poz.1578) Rada Miasta Rawa Mazowiecka
uchwala, co
nast~puje:
§ 1. Zatwierdza si~ taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe
odprowadzanie sciek6w zgodnie z wnioskiem przedsi~biorstwa Rawskie Wodociqgi i
Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej z dnia 23.01.2012 r, kt6re stanowiq
zatqcznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Taryfy wymienione w § 1 obowiqzujq na terenie miasta Rawa Mazowiecka
w okresie od dnia 01.04.2012 r. do dnia 31.03.2013 r.

§ 3. Ustala si~ nast~pujqce doptaty z budzetu miasta Rawa Mazowiecka
stawek optat okreslonych w taryfach, w okresie 0 kt6rym mowa w § 2:
1) do stawki za 1m3 pobranej wody w wysokosci 0,67 zt
taryfowej 1WA,
2) do stawki za 1m3 odprowadzonych sciek6w w wysokosci
grupie taryfowej 1SA.
3) do stawki za 1m3 pobranej wody w wysokosci 1,32 zt
taryfowej 1WB.
4) do stawki za 1 m3 odprowadzonych sciek6w w wysokosci
grupie taryfowej 1SB.

do

(w tym VAT) w grupie
0,68 zt (w tym VAT) w
(w tym VAT) w grupie
1,68 zt (w tym VAT) w

§ 4. Zobowiqzania finansowe Miasta Rawa Mazowiecka wynikajqce z doptat, 0
kt6rych mowa w § 3, zostanq pokryte z dochod6w uzyskanych z tytutu udziat6w w
podatku dochodowym od os6b fizycznych.
§ 5. Wykonanie uchwaty powierza si~ Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
§ 6. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia.
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Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 7 marca 2012 r.
Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z

0.0.

w Rawie Mazowieckiej

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOP ATRZENIA W WOD~
I ZBIOROWEGO ODPROW ADZANIA SCIEKOW

obowi'l.zujqca na terenie miasta Rawa Mazowiecka
w okresie od dnia 1. kwietnia 2012 r. do dnia 31. marca 2013 r.

Taryft:(opracowano zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodt:(
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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Niniej sze taryfy stanowi'l zestawienie cen i stawek oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i
zbiorowe odprowadzanie sciek6w obowi'lzuj'lce na terenie gminy Miasto Rawa Mazowiecka w
okresie jednego roku, tj. od dnia 01 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku. Taryfy
okreslaj'l takze warunki ich stosowania.
Opracowane zostaly na podstawie zasad okreSlonych wart. 20 ustawy z dnia 7.06.2001 r. 0
zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (tekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz. 858 z p6in. zm.) zwanej dalej ustaw'l oraz przepisami Rozporz'ldzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku 0
zatwierdzanie taryf oraz warunk6w rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe
odprowadzanie sciek6w ( Dz. U. z 2006 r. nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporz'ldzeniem.
Taryfowe ceny i stawki oplat dotycz'l wszystki,ch odbiorc6w uslug wodociqgowokanalizacyjnych swiadczonych przez Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. Taryfy maj'l
zastosowanie takze do zbiorowego odprowadzania sciek6w opadowych i roztopowych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje takze cen~ za wod~ pobran'l z publicznych studni
i zdroj6w ulicznych, wod~ zuzy1'l 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 pomoc'l urz'ldzen wodociqgowych;
odprowadzanie i oczyszczanie sciek6w za pomoc'l urz'ldzen kanalizacyjnych.
Uslugi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania sciek6w swiadczone S'l zgodnie z
Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania sciek6w przyj~tym w drodze uchwaly Rady
Miasta Rawa Mazowiecka nr XXIX/243/08 z dnia 19. grudnia 2008 r. zwanym dalej Regulaminem.

Zgodnie z ustawq, taryfy zostaly zaprojektowane w spos6b zapewniajqcy:
uzyskanie niezb~dnych przychod6w,
ochron~ odbiorc6w uslug przed nieuzasadnionym wzrostem oplat i cen,
eliminowanie subsydiowania skrosnego,
motywowanie odbiorc6w
zanieczyszczenia sciek6w,

uslug

do racjonalnego

uzytkowania

wody

latwosc obliczania oplat i sprawdzania przez odbiorc6w uslug wysokosci oplat i cen ich
dotyczqcych.
Istotnym elementem jest zastosowanie taryfy dwuczl@nowej. Taryfy wieloczlonowe (w tym
przypadku: dwuczlonowe) w wi~kszym stopniu spelniajq ww. postulaty niz taryfy jednoczlonowe.
Decydujq 0 tym r6wniez wzgl~dy ekonomiczne - zastosowanie oplaty stalej zapewnia wi~kszq
stabilnosc funkcjonowania przedsi~biorstw. Nalezy przy tym pami~tac, ze znaczna cz~sc koszt6w
og61em przedsi~biorstw wodociqgowo-kanalizacyjnych to koszty stale. Oznacza to, ze nawet jezeli
w przedsi~biorstwie nie wyst~puje sprzedaz i nie ma zwiqzanych z tym przychod6w (ograniczanie
spozycia w gospodarstwach domowych i wsr6d innych odbiorc6w), Sp6lka ponosi znaczne koszty
zwiqzane z tym, ze w kazdej chwili ma obowiqzek dostarczyc wod~ w te rejony i odprowadzic
scieki z miejsc, gdzie obecne sqjej urzqdzenia. Dlatego przedmiotem niniejszej taryfy Sq r6wniez
stale oplaty abonamentowe na jednego odbiorc~ na miesiqc.
Przy rozliczeniach za dostarczon~
wod~ dla odbiorc6w uslug obowiqzuje taryfa
niejednolita dwuczlonowa skladajqca si~ z:
ceny wyrazonej w zlotych za m3 dostarczonej wody oraz
stalej oplaty abonamentowej, wyrazanej w zlotych na odbiorc~ na miesiqc.
W rozliczeniach z gminq za wod~ pobranq na cele okreslone wart. 22 ustawy obowiqzujq
ceny wyrazone w zlotych za m3 w wysokosci ustalonej jak dla podstawowej grupy odbiorc6w.
W zakresie zbiorowego odprowadzania sciekow sanitarnych i przemyslowych ma
zastosowanie taryfa niejednolita dwuczlonowa skladajqca si~ z:
ceny wyrazonej w zlotych za m3 odprowadzonych sciek6w,
stalej oplaty abonamentowej, wyrazanej w zlotych na odbiorc~ na miesiqc.
W zakresie zbiorowego odprowadzania sciekow opadowych i roztopowych za pomocq
kanalizacji deszczowej ma zastosowanie taryfa niejednolita jednoczlonowa skladajqca si~ z:
ceny wyrazonej w zlotych za m3 odprowadzonych sciek6w.

Zgodnie z rozporzqdzeniem,
przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne
dokonuje
alokacji koszt6w na taryfowe grupy odbiorc6w uslug, uwzgl~dniajqc lokalne uwarunkowania, w
szczeg6lnosci:
wielkosc zr6znicowania koszt6w swiadczenia uslug w poszczeg6lnych taryfowych grupach
odbiorc6w uslug, mierzonq kosztami jednostkowymi,
dost~pnosc danych odnoszqcych si~ do poszczeg61nych rodzaj6w koszt6w,
struktur~ planowanych taryf,

spodziewane korzysci ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porownaniu
z kosztem ich wdrozenia,
stabilnosc stosowanych metod alokacji kosztow,
wyposazenie w wodomierze i urzqdzenia pomiarowe.
Uwzgl~dniajqc powyzsze, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod~ wyloniono pi~c
grup odbiorcow:
Symbol
Opis taryfowej grupy
Charakterystyka taryfowej grupy
odbiorcow uslu~
odbiorcow uslug
T~o
1
2
3
WODA
Wlasciciele i zarzqdcy oraz posiadajqcy inny tytul
prawny do nieruchomosci , rozliczani za ilosc
dostarczonej wody ustalon<t w oparciu 0 wskazania
wodomierza glownego, z wyl<tczeniem odbiorcow
wskazanych w Grupie 1W C.
Odbiorcy wody przeznaczonej do spozycia lub na
cele socjalno-bytowe w placowkach opiekunczowychowawczych i oswiatowych.
Budynki mieszkalne
Odbiorcy nieopomiarowani - rozliczenia
jedno i wielorodzinne,
lWA
ryczahowe na podstawie przepisow
instytucje uzytecznosci
dotycz<tcych przeci~tnych norm zuzycia wody.
publicznej,
Gmina za wod~ pobran<t z publicznych studni
placowki uslugowe oraz
lW
i zdrojow ulicznych, do zasilania publicznych
podmioty gospodarcze
fontann i na cele przeciwpozarowe oraz do
zuzywaj<tce
zraszania publicznych ulic i publicznych terenow
wod~ na cele socjalno
zielonych, zgodnie z zawart<t w tym celu
- byto we
umow<tprecyzuj<tc<tszczegolowe zasady
ustalania ilosci i zasady rozliczen.
Publiczne zaklady opieki zdrowotnej, parafie
wyznaniowe, domy dziecka, kluby sportowe,
lWB
warsztaty terapii zaj ~ciowej.
Podmioty gospodarcze, zuzywaj<tce wod~ na cele
lWC
socjalno- bytowe.
Odbiorcy zakupuj<tcy wod~ przeznaczon<t na
potrzeby produkcji, w ktorej woda wchodzi w sklad
albo bezposredni kontakt z produktami
zywnosciowymi i farmaceutycznymi,
Zaklady przemyslu spozywczego
lub na cele konfekcjonowania, np.: mleczamie,
2W
i farmaceutycznego
masamie, zaklady mi~sne, zaklady drobiarskie,
zaklady przetworstwa owocowo-warzywnego,
rozlewnie i wytwomie napojow, produkcja lekow
1 mne.
Odbiorcy uslug nie wymienieni w punktach 1W
Przemysl pozostaly i pozostale
i 2W, w tym m.in.: zaklady chemiczne, myjnie
uslugi oraz inne cele nie
samochodowe, budownictwo, hutnictwo, przemysl
3W
wyst~puj<tce w tgo 1Wi 2W
metalowy, uslugi transportowe i inne.

Symbol
tgo
1

Opis taryfowej grupy
odbiorcow uslug
2
SCIEKI

ISA

IS

IS B

SAN

IT ARNE

Budynki mieszkalne
jedno i wielorodzinne,
instytucje uzytecznosci
publicznej, placowki
uslugowe oraz podmioty
gospodarcze
odprowadzajqce scieki
socjalno - bytowe

IS C

2SA
Zaklady przemyslowe

2S

Charakterystyka taryfowej grupy
odbiorcow uslug
3

2SB

I PRZEMYSLOWE

Gospodarstwa domowe oraz wlasciciele i zarzqdcy
oraz posiadajqcy inny tytul prawny do nieruchomosci
rozliczani za odprowadzane scieki 0 charakterze
socjalno-bytowym, z wylqczeniem odbiorcow
wskazanych w Grupie 1S C.
Odbiorcy nieopomiarowani - rozliczenia ryczaltowe
na podstawie przepisow dotyczqcych przeci~tnych
norm zuzycia wody.
Publiczne zaklady opieki zdrowotnej, parafie
wyznaniowe, domy dziecka, kluby sportowe,
warsztaty terapii zaj ~ciowej.
Odbiorcy nieopomiarowani - rozliczenia ryczaltowe
na podstawie przepisow dotyczqcych przeci~tnych
norm zuzycia wody.
Podmioty gospodarcze, odprowadzajqce scieki 0
charakterze socjalno- bytowym.
Odbiorcy uslug odprowadzajqcy scieki z procesow
produkcyjnych i technologicznych, takze do
studzenia, czyszczenia, plukania, itp., z wylqczeniem
sciekow 0 st~zeniu ChZT < 1,5 kg/m3
Odbiorcy uslug odprowadzajqcy scieki z procesow
produkcyjnych i technologicznych, takze do
studzenia, czyszczenia, plukania, itp., 0 st~zeniu
ChZT 2: 1,5 kg/m3

W zakresie zbiorowego odprowadzania sciekow opadowych i roztopowych kanalizacjq deszczowq
wyloniono trzy grupy odbiorcow uslug:

Symbol
Tgo
1

SCIEKI

ID

2D

Charakterystyka taryfowej grupy
odbiorcow uslug
3

Opis taryfowej grupy
odbiorcow uslug
2
OPADOWE

I

ROZTOPOWE

Powierzchnia dachu

Odbiorcy uslug odprowadzajqcy scieki opadowe i roz
z powierzchni dachu (wspolczynnik splywu: 1,00)

Powierzchnia bitumiczna

Odbiorcy uslug odprowadzajqcy scieki opadowe i
roztopowe z powierzchni bitumicznych
(wspolczynnik splywu: 0,90)

3D

Odbiorcy uslug odprowadzajqcy scieki opadowe i
roztopowe z powierzchni pokrytych kostk'l:.brukow'l:.
oraz pozostali odbiorcy uslug (wsp6lczynnik splywu:
0,80).

Kostka brukowa, beton
i pozostale

Przy rozliczeniach za dostarczon'l:. wodf dla wszystkich odbiorc6w uslug obowi'l:.zuje taryfa
dwuczlonowa skladaj'l:.ca silt z:
ceny wyrazonej w zlotych za m3 dostarczonej wody oraz
stawki oplaty
..
.
comleSlltczme.

abonamentowej,

niezaleznej

od

ilosci

dostarczonej

wody,

placonej

Stawka oplaty abonamentowej wyrazana jest w zlotych na odbiorclt na mleSl'l:.C,pokrywa
koszty gotowosci do swiadczenia uslug i jest zr6znicowania w zaleznosci od wydajnosci przy1'l:.cza
wodoci~owego :
stawka oplaty abonamentowej za gotowos6 qhmax:s 2,5 m3/h w zl/odb./m-c,
stawka oplaty abonamentowej za gotowos6 qhmax > 2,5 m3/h, < 20,0 m3/h w zl/odb./m-c,
stawka oplaty abonamentowej za gotowos6 qhmax ~ 20,0 m3/h w zl/odb./m-c.
W przypadku rozliczenia odbiorcy na podstawie wodomierza innego niz wodomierz
g16wny, stosowanajest stawka oplaty abonamentowej za odczyt tego wodomierza.
Przy rozliczeniach za odprowadzone scieki sanitarne i przemyslowe dla wszystkich
odbiorc6w uslug obowi'l:.zuje taryfa dwuczlonowa skladaj'l:.casilt z:
ceny wyrazonej w zlotych za m3 odebranych sciek6w oraz
stawki oplaty
..
.
comleSlltczme.

abonamentowej,

nie

zaleznej

od

ilosci

dostarczonej

wody,

placonej

Stawka oplaty abonamentowej stosowana jest za odczyt wodomierza nie bltd'l:.cego
wodomierzem g16wnym dla odbiorc6w nie pobieraj'l:.cych wody z sieci miejskiej, ale
odprowadzaj'l:.cych scieki i podlegaj'l:.cych rozliczeniu przez Sp61klt.
Przy rozliczeniach za odprowadzone scieki opadowe i roztopowe dla wszystkich
odbiorc6w uslug obowi'l:.zuje taryfa jednoczlonowa skladaj'l:.ca silt z ceny wyrazonej w zlotych za
m3 odprowadzonych sciek6w.
W rozliczeniach sciek6w Sp61ka stosuje r6wniez stawklt oplaty za przekroczenie warunk6w
wprowadzania sciek6w do urz'l:.dzen kanalizacyjnych, zgodnie z umowami zawartymi z dostawcami
sciek6w. Wysokos6 stawek oplat dodatkowych za przekroczenie warunk6w wprowadzania sciek6w
do urz'l:.dzenkanalizacyjnych z podzialem wskainik6w na grupy przedstawia jedna z tabel ponizej.
W zwi'l:.zku z powyzszym, struktura taryfowa i wysokos6 cen za 1 m3 wody i sciek6w
sanitarnych i przemyslowych oraz sciek6w opadowych i roztopowych oraz stawek stalych oplat
abonamentowych na okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. ksztaltuje silt
w nastltpuj'l:.cyspos6b (w zlotych, netto):
Tabela 1. Wysokosc cen na okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. (w zlotych,
netto):

TARYFOWA GRUPA
ODBIORCOW USLUG

Jednostka rozliczeniowa

CENY W OKRESIE
OD 01.04.2012 DO 31.03.2013
netto bez VAT

WODA
lWA

zl / m3

3,76

lWB

zl / m3

3,76

lWC

zl / m3

3,76

2W

zl / m3

3,76

3W

zl / m3

3,76

SCIEKI

SANITARNE

I

PRZEMYSLOWE

.

ISA

zl / m3

ISB

zl / m3

5,50

ISC

zl / m3

5,50

2SA

zl / m3

7,30

2SB

zl / m3

7,30

SCIEKI

OPADOWE

I

5,50

ROZTOPOWE

ID

zl / m3

2D

3

2,68

zl / m

2,68
3

3D

zl / m

2,68

Tabela 2. Wysokosc stawek oplat stalych na okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.
(w zlotych, netto):

Jednostka
rozliczeniowa

STAWKI W OKRESIE
OD 01.04.2012 DO 31.03.2013
netto bez VAT

zl / odbiorc~ / m-c

2,75

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

zl / odbiorc~ / m-c

21,75

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

zl / odbiorc~ / m-c

598,16

zl / odbiorc~ / okres
rozlicz.

2,38

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

Stawka oplaty abonamentowej za odczyt
wodomierza innego nil: g16wny
SCIEKI

SANITARNE

Stawka oplaty abonamentowej za
gotowosc - grupa 1S

I

PRZEMYSLOWE

zl / odbiorc~ / m-c

3,40

Stawka oplaty abonamentowej za
gotowose - grupa 2SA

zl / odbiorc~ / m-c

87,19

Stawka oplaty abonamentowej za
gotowose - grupa 2SB

zl / odbiorc~ / m-c

619,64

Tabela 3. Wysokosc stawek oplat dodatkowych za przekroczenie warunkow wprowadzania
urz~dzen kanalizacyjnych z podzialem wskaznikow na grupy.

Lp.
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

VVskaznikizanieczyszczen
2

Pi~ciodobowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu BZT5
Chemiczne zapotrzebowanie
tlenu Chzt
Zawiesina og6lna
Chlorki
Siarczany
Subst.ekstr.si~ eterem naft.
Azot og6lny
Azot amonowy
Fosfor og6lny
Fenole lotne
Substancje ropopochodne
Subst. pow .czynne-anion
Ol6w
Rt~e
Miedi
Cynk
Kadm
Chrom
Nikiel
Temperatura
Odczyn pH

Grupa

sciekOw do

Stawka oplaty dodatkowej
(zl/ kg)

3

4

1

0,17

1

. 0,17

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

Do cen i stawek oplat okreslonych w taryfie dolicza si~ podatek od towar6w i uslug, zgodnie
z par. 2, pkt. 9) do 11) rozporz'ldzenia.

5.

Warunki rozliczen z uwzgl~dnieniem wyposazenia nieruchomosci w
przyrzqdy i urzqdzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w
prowadzone S'l zgodnie z przepisami ustawy i rozporz'ldzenia.
Ilose dostarczonej wody ustalana jest na podstawie wskazaiJ. wodomierza. W przypadku
braku wodomierza, rozliczenia prowadzone S'l w oparciu stawki oplat zawarte w tgo 1W i 1S wg
przeci~tnego zuzycia wody zawartego w Rozporz'ldzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslenia przeci~tnych norm zuzycia wody ( Dz. U. z 2002 r. 8, poz. 70 ).
Ilose sciek6w w budynkach wyposazonych w urz'ldzenie pomiarowe ustala si~ w oparciu 0
ich wskazania. W przypadkach braku wyposazenia budynk6w w urz'ldzenia pomiarowe do pomiaru

ilosci odprowadzanych sciek6w, co dotyczy prawie 100% odbiorc6w uslug przedsi~biorstwa w tym
zakresie - ilose dostarczonych sciek6w, zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala si~ jako r6wnqilosci
zuzytej wody okrdlonej wg ww. Rozporzqdzenia lub okreslonej w umowie.
W rozliczeniach ilosci odprowadzonych sciek6w ilose bezpowrotnie zuzytej wody
uwzgl~dnia si~ wylqcznie w przypadkach, gdy wielkose jej zuzycia ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy uslug.
W przypadku niesprawnosci wodomierza lub urzqdzenia pomiarowego oraz braku
mozliwosci ustalenia na podstawie powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa ilosci
swiadczonych uslug, ilose pobranej wody i/lub odprowadzonych sciek6w ustala si~ na podstawie
sredniego zuzycia wody i/lub odprowadzonych sciek6w w okresie rozliczeniowym w poprzednim
roku kalendarzowym, chyba ze umowa stano wi inaczej.
Przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne,
na wniosek odbiorcy uslug, dokonuje
sprawdzenia prawidlowosci dzialania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego
niesprawnosci, pokrywa on koszty sprawdzenia.
Odbiorca uslug dokonuje zaplaty za dostarczonq wod~ i odprowadzone scieki na okrdlonych
w umowie warunkach i w terminie, kt6ry nie moze bye kr6tszy niz 14 dni od daty dostarczenia
faktury.
Zgodnie z par. 5 pkt 4) rozporzqdzenia ws. okrdlania taryf ... cena za jednostk~ miary
powierzchni zanieczyszczonej 0 trwalej nawierzchni, z kt6rej odprowadzane Sq scieki opadowe i
roztopowe kanalizacjq deszczowq, uwzgl~dnia r6wniez rodzaj i spos6b zagospodarowania
powierzchni. W niniejszej taryfie dokonano tego za pomocq odpowiednio przyporzqdkowanych
wsp6lczynnik6w splywu:
- Powierzchnia dachu:
wsp6lczynnik splywu: 1,00
- Powierzchnia bitumiczna:
wsp6lczynnik splywu: 0,90
- Kostka brukowa, beton i pozostale: wsp6lczynnik splywu: 0,80.
Do ustalenia ilosci odprowadzonych sciek6w opadowych wykorzystano:
- powierzchni~ (w m\
- wielkose opad6w w m3/m2 - zgodnie z informacjq z IMGW dla obszaru Rawy Mazowieckiej,
przyj~to wielkose opad6w w ilosci 0,5605 m3/m2,
- wsp6lczynniki splywu uwzgl~dniajqce rodzaj i spos6b zagospodarowania powierzchni splywu.

.
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6.1 Zakres swiadczonych uslug dla poszczegolnych taryfowych grup odbiorcow
Zbiorowe zaopatrzenie w wod~ dokonywane jest dla wszystkich odbiorc6w uslug w oparciu
o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zar6wno zbiorowego zaopatrzenia w
wod~ budynk6w jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynk6w uzytecznosci publicznej,
przeznaczonych na cele uslugowo-handlowe i odbiorc6w przemyslowych. Zr6znicowanie cen
wynika z r6znych stawek oplat wnoszonych przez Sp61k~ z tytulu gospodarczego korzystania ze
srodowiska.
Zr6znicowany zakres uslug dla poszczeg6lnych taryfowych grup odbiorc6w wyst~puje w
przypadku zbiorowego odprowadzania sciek6w. Jakose dostarczanych sciek6w jest zr6znicowana w
zaleznosci od ich pochodzenia powodujqc z kolei zr6Znicowanie koszt6w ich oczyszczania i
odprowadzania. Koszty te Sq wyzsze w przypadku przemyslowych dostawc6w sciek6w.
Oplata abonamentowa stanowi wielkose, kt6rq odbiorca uslug jest obowiqzany zaplacie
przedsi~biorstwu za utrzymanie w gotowosci do swiadczenia uslug urzqdzen wodociqgowych.
Oplata jest zr6znicowana w zaleznosci od wielkosci zapotrzebowania na wod~.
6.2 Standardy jakosciowe obslugi odbiorcow uslug
Ceny okreslone w taryfie stosuje si~ przy zachowaniu standard6w jakosciowych obslugi
klient6w, kt6re wynikajq z obowiqzujqcych przepis6w prawnych i kt6re zostaly okreslone w

regulaminie, zatwierdzonym uchwal't Rady Miasta Rawa Mazowiecka ill XXIX/243/08 z dnia 19.
grudnia 2008 r. Najwazniejsze postanowienia regu1aminu wymieniono ponizej.
Przedsi~biorstwo zobowi'tzane jest do udzielania Odbiorcom informacji dotycz'tcych
zaopatrzenia w wod~ i odprowadzania sciek6w, a w szczeg6lnosci dotycz'tcych zak16cen w tym
zakresie i okreslenia polozenia zast~pczych punkt6w poboru wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi na terenie miasta.
Wstrzymanie zaopatrzenia w wod~ i odprowadzania sciek6w moze nastqpic bez uprzedniego
zawiadomienia Odbiorc6w w przypadkach, gdy wyst~puj't warunki stwarzaj'tce zagrozenie dla
zycia, zdrowia i srodowiska lub uniemozliwiaj'tce swiadczenie uslug, a w szczeg6lnosci:
1) gdy z powodu awarii sieci nie ma mozliwosci prowadzenia zaopatrzenia w wod~ lub
odprowadzania sciek6w,
2) gdy da1sze funkcjonowanie sieci stwarza bezposrednie zagrozenie d1a zycia, zdrowia lub
srodowiska.
o wstrzymaniu zaopatrzenia w wod~ i odprowadzania sciek6w, 0 kt6rym mowa w ust. 2,
Przedsi~biorstwo niezwlocznie informuje Odbiorc6w, Burm{strza Miasta Rawa Mazowiecka, Straz
Pozarn't i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
('

6.3

Zasady stosowania
oplat za przekroczenie
warunkow
wprowadzania
sciekow
przemyslowych do urz~dzeii kanalizacyjnych:
1.
Podstaw't stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu sciek6w i/lub dopuszczalnych
wartosci wskaznik6w zanieczyszczen w sciekach wprowadzonych do urz'tdzen kanalizacyjnych
Sp61ki s't wyniki analiz fizyko-chemicznych
sciek6w, pobranych w punkcie kontrolnopomiarowym w czasie kontroli prowadzonych w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (tekst jedn. Dz.U. z
2006r. Nr 123, poz. 858 z p6z.zm.) oraz Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca
2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiqzk6w dostawc6w sciek6w przemyslowych oraz
warunk6w wprowadzania sciek6w do urz'tdzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 136,poz.964).
2.
0 stwierdzeniu przekroczenia i rozpocz~ciu naliczenia oplaty Sp61ka poinformuje Odbiorc~
uslug w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia kontroli. Oplaty za przekroczenie
dopuszczalnego stanu sciek6w i/lub dopuszczalnych wartosci wskaznik6w zanieczyszczen we
wprowadzanych sciekach naliczane b~d't od dnia poboru sciek6w, w kt6rym stwierdzono
przekroczenia do dnia ustania przekroczenia. Za dzien ustania przekroczenia przyjmuje si~ dzien
otrzymania zgloszenia Odbiorcy uslug, jezeli podczas ponownej kontroli nie zostan't stwierdzone
przekroczenia dopuszczalnych wskaznik6w zanieczyszczen.
3.
W przypadku ponownej kontroli lub kontroli wykonanej na zlecenie Odbiorcy uslug, Sp61ka
stwierdzi, ze przekroczenie nie ustalo lub jest wyzsze, ustali now't wysokosc oplaty odpowiednio od
doby, w kt6rej stwierdzono bezzasadnosc wniosku.
4.
Sp61ka wystawi faktur~ Odbiorcy uslug w przypadku stwierdzenia przekroczenia warunk6w
wprowadzania sciek6w przemyslowych do urz'tdzen kanalizacyjnych, naliczon't w spos6b opisany
ponizej, powi~kszon't 0 obowi'tzuj'tcy podatek VAT.
Metodyka na1iczania oplat za przekroczenie
przemyslowych do urz'tdzen kanalizacyjnych:
1.
Wysokosc oplaty za przekroczenie dopuszczalnych
we wprowadzanych sciekach ustala si~ wedlug wzoru:

o
d

warunk6w

wprowadzania

wartosci wskaznik6w

sciek6w

zanieczyszczen

= Fwz

- Dwz x 0 x Q
1000
J

gdzie:
Oct- oplata za przekroczenie dopuszczalnych wartosci wskaznik6w zanieczyszczen w zl/dob~,
F wz - faktyczna wartosc wskaznika zanieczyszczen w sciekach w g/m3,
Dwz- dopuszczalna wartosc wskaznika zanieczyszczen w sciekach w g/m3 ,

OJ- sredni dobowy przeplyw z ostatnich 3 m-cy poprzedzajqcych kontrol~ w m3/dob~,
Q- stawka oplaty dodatkowej w zl/kg wg tabeli 3, kolumna 4,
2.
W przypadku przekroczenia st~zen w kilku wskaznikach grupy 1 (tabela 3 kolumna 3)
wymiar oplaty ustala si~ przyjmujqc oplat~ za ten wskaznik grupy 1, kt6rego przekroczenie poci~a
za sob't najwyzsz't oplat~.
3.
W przypadku przekroczenia st~zen kilku wskaznik6w grupy 2 wymiar oplaty ustala si~ jako
sum~ oplat za przekroczenie wskaznik6w grupy 2.
4.
W przypadku przekroczenia st~zen r6wnoczesnie we wskaznikach grupy 1 i 2 wymiar
oplaty ustala si~ jako sum~ oplat za ten wskaznik grupy 1, kt6rego przekroczenie poci~a za sob't
najwyzsz't oplat~ i oplat za wszystkie przekroczone wskazniki grupy 2.
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