W sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Zgorzelec tj.
w Łagowie, Jędrzychowicach, Żarskiej Wsi, Przesieczanach, Gronowie, Sławnikowicach,
Jerzmankach, Trójcy, Białogórzu, Gozdaninie, Pokrzywniku, Osieku Łużyckim, Spytkowie, Łomnicy,
Koźlicach, Koźminie, Radomierzycach, Kostrzynie oraz w Ręczynie,
Działając na podstawie art.24 ust.7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.139 z późniejszymi
zmianami),
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Spółka z o.o. w Zgorzelcu zgodnie z
Uchwałą Nr 117/16 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 lutego 2016r.

OGŁASZA

1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
1.1. Cena za dostarczoną wodę.
3

Cena za 1m dostarczanej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie wskazań wodomierza
głównego lub w przypadku braku wodomierza głównego na podstawie przeciętnych norm zużycia wody,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. Nr 8, poz.70).
Wysokość cen za dostarczoną wodę.
Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w zł
Netto1

Cena w zł
brutto

1

2

3

4

5

Gospodarstwa domowe i pozostali
odbiorcy

Cena za 1 m3 dostarczonej
wody

5,26

5,68

zł/m3

Jednostka
miary

1.2. Cena za odprowadzane ścieki.
3

Cena za m odprowadzonych ścieków w rozliczeniach dokonywanych za ilość ścieków ustaloną na podstawie
wskazań urządzeń pomiarowych lub jako równą ilości dostarczonej wody bądź ilości określonej w umowie i ceny
3
za odprowadzenie ścieków w zł/m .
Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w zł
Netto1

Cena w zł
brutto

1

2

3

4

5

Gospodarstwa domowe i pozostali
odbiorcy

Cena za 1 m3 odebranych
ścieków

4,84

5,23

zł/m3

Jednostka
miary

1)Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 3 tabel dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie § 2 pkt. 9 – 12 Rozporządzenia , o
którym mowa w punkcie 1, w wysokości określonej przepisami.
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1.3. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa.

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty w zł
netto2

Stawka opłaty w zł
brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

113,44

122,52

zł/szt.

113,44

122,52

zł/szt.

1

Stawka opłaty za przyłączenie
urządzeń wodociągowych

do

2

Stawka opłaty za przyłączenie
urządzeń kanalizacyjnych

do

Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust.7 rozporządzenie
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). Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych naliczane są odrębnie dla
każdego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
2)Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 3 tabeli dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie § 1 pkt. 9 – 12 Rozporządzenia , o
którym mowa w punkcie 1, w wysokości określonej przepisami.

1.4. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych.
W zakresie opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych Spółki dokonuje się podziału ścieków na kategorie wg stężenia zawartych w nich wskaźników
zanieczyszczeń.
Tabela kategorii uciążliwości ścieków dla procesu technologicznego ich oczyszczania zawierająca dopuszczalne
wskaźniki zanieczyszczeń dla poszczególnych rodzajów ścieków, które mogą być przyjęte do sieci kanalizacyjnej.
KATEGORIA ŚCIEKÓW
L.P.

WSKAŹNIK
ZANIECZYSZCZENIA

JEDNOSTKA

I
PODSTAWA

II

III

IV

V

PODSTAWA
100%

200%

300%

400%

1.

BZT5

mgO2/l

310

311-620

621-930

931-1240

1241-1550

2.

ChZT

mgO2/l

590

591-1180

1181-1770

1771-2360

2361-2950

3.

FOSFOR OGÓLNY

mgP/l

10

11-20

21-30

31-40

41-50

4.

AZOT AMONOWY

mgNNH4/l

60

61-120

121-180

181-240

241-300

5.

ZAWIESINY ILOŚĆ
OGÓLNA

mg/l

210

211-420

421-630

631-840

841-1050

OPŁATA ZA KATEGORIE
NETTO

zł/m3

-

1,73

3,45

5,18

6,91

OPŁATA ZA KATEGORIE
BRUTTO

zł/m3

-

1,87

3,73

5,59

7,46

6.

DLA PRZEKROCZEŃ
WIĘKSZYCH NIŻ W TABELI CENA ZOSTANIE OBLICZONA ZGODNIE Z WIELKOŚCIĄ
PRZEKROCZENIA KATEGORII WG. WZORU:[(C2- C1) x KOSZT USUNIĘCIA DODATKOWEGO ŁADUNKU
ZANIECZYSZCZEŃ]
C1– stężenie wskaźnika zanieczyszczeń kategorii I(stężenie należy wyrazić w kg/m 3 = wartość podana w tabeli x 0,001)
C2– stężenie otrzymanego wskaźnika zanieczyszczeń (stężenie należy wyrazić w kg/m 3 = wartość podana w tabeli x 0,001)
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Zasady naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń
we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.1.

Dla I kategorii ścieków obowiązuje cena podstawowa ustalona zgodnie z taryfą, dla każdej następnej
kategorii poza ceną podstawową dostawca ścieków przemysłowych będzie obciążany dodatkową opłatą
wskazaną w pozycji 6 tabeli kategorii ścieków.
Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych
wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych są wyniki
analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym w czasie okresowych
kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964 z późniejszymi
zmianami), PWiK „NYSA” Sp. z o.o. poinformuje odbiorcę usług (dostawcę ścieków) o wynikach kontroli w
terminie do 7 dni od daty wpływu wyników badań do Spółki z akredytowanego laboratorium.
Uiszczane opłaty przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych są powiększone o należny podatek VAT. Opłaty za
przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń
we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do
dnia ustania przekroczeń.
Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby PWiK „NYSA” Sp. z.o.o. pisemnego
wniosku odbiorcy usług (dostawcy ścieków) o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem
przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona w związku
z tym potwierdzi ustanie przekroczeń.
PWiK „NYSA” Sp. z o.o. uwzględnia dostarczone przez odbiorcę usług wyniki analiz ścieków
przemysłowych wykonanych przez akredytowane laboratorium pod warunkiem , że pobór próby był
dokonany przez akredytowane laboratorium.
Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) przeprowadzona przez PWiK
„NYSA” Sp. z.o.o., nie potwierdzi ustania przekroczeń, opłata dodatkowa naliczana jest wg stwierdzonych
przekroczeń.
W przypadku pisemnego zgłoszenia poprawy jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych PWiK „NYSA” Sp. z o.o., należy w ciągu 21 dni przedłożyć potwierdzenie poprawy jakości
ścieków w postaci raportu z badań z akredytowanego laboratorium.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.4.2.

Procedura prowadzenia kontroli jakości ścieków.

1.

Podstawą prawną prowadzenia kontroli jakości ścieków jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 9.3), która nakłada na przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne m.in. obowiązek prowadzenia regularnej kontroli jakości odprowadzanych ścieków
bytowych i ścieków przemysłowych.

2.

Przebieg czynności kontrolnych będzie odbywał się w następujący sposób:
1) Przyjazd osób kontrolujących reprezentujących PWiK „NYSA” Sp. z o.o. na teren nieruchomości
odbiorcy usług (dostawcy ścieków), z której odprowadzane są ścieki do urządzeń kanalizacyjnych.
2) Powiadomienie kierownictwa bądź upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy
ścieków) o zamiarze przeprowadzenia kontroli jakości ścieków,
3) Po okazaniu legitymacji służbowej osoby kontrolujące przystępują do następujących czynności
kontrolnych:
a) przejście do punktu poboru ścieków. Punktem poboru ścieków jest studzienka kanalizacyjna na
przyłączu odbiorcy lub w przypadku jej braku studzienka kanalizacyjna w miejscu włączenia
odbiorcy do sieci kanalizacyjnej.
b) pobór próby złożonej ścieków (trzy próbki w okresie co najwyżej dwóch godzin wg PN-ISO
5667-10) w obecności upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług,
c) sporządzenie protokołu z poboru prób ścieków, w dwóch jednakowo brzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron; protokół ze strony odbiorcy usług (dostawcy
ścieków) podpisuje osoba odpowiedzialna za gospodarkę wodno – ściekową.
4) Wykonanie analizy fizykochemicznej pobranych ścieków.
5) Dokonanie odczytu wodomierza w dniu poboru próby ścieków
6) Przesłanie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 21
dni od daty przeprowadzenia kontroli, pisemnej informacji o wynikach kontroli.
W przypadku braku zgody odbiorcy usług na pobór próby złożonej, zobowiązany jest on do
dostosowania studzienki do montażu przenośnego lub zamontowania stacjonarnego urządzenia do
poboru próbek.

3.
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4.

W przypadku stwierdzenia przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. przekroczenia przez odbiorcę usług
(dostawcę ścieków) warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, przedsiębiorstwo
będzie naliczało opłatę za przekroczenie tych warunków zgodnie z obowiązującą taryfą.

5.

W sytuacji gdy odbiorca usług (dostawca ścieków przemysłowych) posiada jeden wodomierz i kilka
studzienek o różnej kategorii ścieków – podstawą do naliczenia opłaty jest najwyższa otrzymana
kategoria ścieków w badanych studzienkach.
PWiK „NYSA” Sp. z o.o. nalicza opłatę za przekroczenie dla wskaźnika, który charakteryzuje się
najwyższą opłatą dodatkową, opłata ta ma charakter ciągły. Opłata ta naliczana jest do momentu
zgłoszenia przez odbiorcę poprawy jakości ścieków i zlecenia przeprowadzenia kontroli.
PWiK „NYSA” Sp. z o.o. dokonuje powtórnej kontroli w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W
przypadku stwierdzenia poprawy jakości ścieków PWiK „NYSA” Sp. z o.o. zaprzestaje naliczania opłaty
dodatkowej. W przypadku, kiedy w wyniku kontroli stwierdzono, że ścieki dalej nie spełniają wymagań
zawartych w umowie lub przepisach, opłata dodatkowa naliczana jest wg stwierdzonych przekroczeń.
Kontrole warunków dopuszczalnych jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych przeprowadzone
z inicjatywy PWiK „NYSA” Sp. z o.o., w ramach realizacji obowiązków ustawowych wykonywane są na
koszt PWiK „NYSA” Sp. z o.o.
Wszelkie kontrole przeprowadzone na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) wykonywane są na
koszt odbiorcy usług (dostawcy ścieków).

6.

7.

8.

9.

2. Warunki rozliczeń
z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i
urządzenia pomiarowe.
2.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z
przepisami ustawy i rozporządzenia zawartych w informacjach ogólnych niniejszego wniosku taryfowego, na
podstawie określonych w taryfach cen oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.
2.2. Ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W
przypadku braku możliwości wyposażenia nieruchomości w wodomierz główny ilość dostarczanej wody
ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnymi przepisami prawa.
2.3. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie ich wskazania.
W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy
ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
2.4. Ilość odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz
dodatkowy do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej ustalona jest w wysokości różnicy odczytów
wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego zainstalowanego na instalacji za wodomierzem głównym.
2.5. Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się dla
odbiorców jako sumę iloczynów ceny za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki oraz odpowiadającym
3
im ilości m wody i/lub ścieków.
2.6. W przypadku stwierdzenia niesprawności działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na
poziomie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a
gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub
iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
Tak ustalona ilość wody stanowi równocześnie o ilości odprowadzonych ścieków.
2.7. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia
prawidłowości działania wodomierza. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza
zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, koszty sprawdzenia pokrywa odbiorca usług.
2.8. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
W
przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy
usług, zwraca
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. Odbiorca, który nie dokona zapłaty za wykonane
usługi w wyznaczonym terminie otrzyma wezwanie do uregulowania płatności. Odbiorca usług dokonuje
zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.
2.9. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązujący na terenie Gminy Zgorzelec.
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