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UCHWAŁA Nr XII/93/07
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków
komunalną siecią kanalizacji sanitarnej
świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.
Na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.),
 art. 24 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r Nr 123, poz.858 ze zm.)
 na uzasadniony wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie


Rada Miejska w Rymanowie
u c h w a l a co następuje:
§1
Zatwierdza się taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalną siecią kanalizacyjną
świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, w brzmieniu załącznika do
uchwały.
§2
Taryfa określona w § 1 ma zastosowanie do zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Rymanów w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31grudnia 2008 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2008 r.
2. Taryfa, o której mowa w §1 podlega ogłoszeniu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Rymanowie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od daty podjęcia
niniejszej uchwały.
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Załącznik do Uchwały Nr XII/93/07
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 30 listopada 2007 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W RYMANOWIE

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie
Nr XXXI / 306 / 05 z dnia 16 listopada 2007 r.

Rymanów,
…………….

……………………………

miejscowość

listopad 2005
……………………………….…………..

miesiąc i rok
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1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie
ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Rymanów na
okres 12 miesięcy : od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
-

ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zwana dalej
ustawą,

-

rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 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), zwane dalej
rozporządzeniem Ministra Budownictwa,

-

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8 poz. 10 z późn. zm.), zwane dalej
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie odbioru
ścieków, świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, z wyłączeniem
wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz
usług świadczonych przy użyciu wozu asenizacyjnego.
2. Rodzaj prowadzonej działalności
Przedmiot działalności Zakładu stanowi:
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
dostarczonych przez Odbiorców usług, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń
kanalizacyjnych.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego odprowadzania ścieków,
a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
Uwzględniając zróżnicowanie kosztów odprowadzania ścieków oraz sposób korzystania
z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na
następujące taryfowe grupy odbiorców usług:
1. grupa I

- Gospodarstwa domowe

- (G)

2. grupa II

- Pozostali odbiorcy usług

- (P)
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Lp

Taryfowa grupa
odbiorców usług

0

1

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
usług
2

Odprowadzanie ścieków :
1.

2.

Właściciele, zarządcy obiektów i lokali - odbiorcy
usług rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków
określoną w oparciu o:
- wskazania urządzenia pomiarowego,
- ryczałt dla danego wyposażenia nieruchomości,
- ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań
wodomierza głównego lub wodomierza
zamontowanego w lokalu
Właściciele, zarządcy obiektów i lokali - odbiorcy
Grupa II - pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków
usług,
określoną w oparciu o:
- wskazania urządzenia pomiarowego,
- P - ryczałt dla danego wyposażenia nieruchomości,
- ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań
wodomierza głównego lub wodomierza
zamontowanego w lokalu
Grupa I
- gospodarstwa domowe w
budynkach jednorodzinnych
i wielorodzinnych
-G

Użyte określenia oznaczają:
1/ urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków,
znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
2/ wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się
na każdym przyłączu wodociągowym,
3/ wodomierz zainstalowany w lokalu - przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym
lokalu nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi
warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Zakładem,
4/ ryczałt - ilość ścieków ustalona w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich
grup taryfowych obowiązują zróżnicowane stawki opłat.
W rozliczeniach za odprowadzone ścieki:
1/ cena - wyrażona w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków,
2/ stawka opłaty abonamentowej - nie zależna od ilości odprowadzonych ścieków, płacona
za każdy okres obrachunkowy, wyrażona w złotych za
1 obiekt/okres obrachunkowy.
Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2, pkt. 9 rozporządzenia Ministra Budownictwa
dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 7 % wprowadzony odrębnymi
przepisami.
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4.1. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
a) cena za odprowadzanie ścieków
lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Cena / stawka opłaty
abonamentowej
(netto)

Wyszczególnienie
3

Jednostka miary

1

2

4

5

1

grupa I
G

cena za odprowadzone ścieki

2,70 zł

zł/m³

2

grupa II
P

cena za odprowadzone ścieki

2,70 zł

zł/m³

b) stawka opłaty abonamentowej
lp. Okres
rozliczeniowy

Wyszczególnienie
3

Cena / stawka
opłaty stałej
(netto)
4

Jednostka miary

1

2

5

1

grupa I
G

stawka opłaty
abonamentowej

10,00 zł

zł/obiekt/okres rozliczeniowy

2

grupa II
P

stawka opłaty
abonamentowej

10,00 zł

zł/obiekt/okres rozliczeniowy

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy
i rozporządzenia Ministra Budownictwa.
O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej, opłata stała za zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy okres rozliczeniowy, w którym były
świadczone usługi. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach
i w terminach określonych w umowie. Opłata stała dotyczy wszystkich odbiorców usług, bez
względu na wyposażenie w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie
wskazań tych urządzeń.
W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków
z nieruchomości (obiektu, lokalu) ustala się jako ryczałt określony zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, lub jako równą ilości wody zużytej z wszystkich
źródeł. Ilość zużytej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych
zamontowanych na wszystkich przyłączach. Koszt montażu oraz koszty eksploatacji urządzeń
pomiarowych lub wodomierzy (do określenia ilości ścieków) ponosi Odbiorca usług.
Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali
wodomierz dodatkowy (do określenia ilości wody zużytej bezpowrotnie), ustalana jest
w wysokości różnicy odczytów wodomierzy.

-7-

Wszystkie przyrządy pomiarowe (urządzenia pomiarowe, wodomierze), aby mogły być
stosowane do rozliczeń muszą posiadać aktualną legalizację potwierdzoną plombą
legalizacyjną.
W przypadku niesprawności przyrządów pomiarowych, jeżeli umowa nie stanowi inaczej,
ilość dostarczonych ścieków ustala się na podstawie średniej ilości ścieków odprowadzonych
w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności przyrządów, a gdy nie jest to
możliwe, z uwagi na brak odprowadzania ścieków lub zmniejszoną ilość w tym okresie
- na podstawie średniej ilości w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średniomiesięcznej ilości w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności przyrządów.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
6.1.1. Odprowadzanie ścieków
Symbol taryfowej
grupy odbiorców
usług

Zakres świadczonych usług

1

2

grupa I
G

Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczenie ścieków od gospodarstw
domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.

grupa II
P

Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczenie ścieków od odbiorców
z obiektów i lokali użytkowych innych niż gospodarstwa domowe.

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 prawnych oraz
standardów wyszczególnionych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
uchwalonym przez Radę Miejską w Rymanowie Uchwałą Nr XXXIV/338/06 Rady Miejskiej
w Rymanowie z dnia 30 marca 2006 r.

