WÓJT GMINY GÓZD
ul. Radomska 7, 26-634 Gózd

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY GÓZD

Gózd; styczeń 2015 r.

CZĘŚĆ 1.
Objaśnienia pojęć i s k r ó t ó w używanych w taryfie.
Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają:
1. Ustawa - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747) z późniejszymi zmiana
mi.
2. Rozporządzenie o taryfach - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz wa
runków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.
U. 2006 Nr 127, poz. 886).
3. Regulamin - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy
Gózd, zatwierdzony przez Uchwałę Rady Gminy Gózd nr XVIII/94/2007 z dnia 28.12.2007 r.
4. Sprzedawca - Wójt Gminy Gózd (gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca oso
bowości prawnej określana w taryfie również skrótem Wójt), dostarczający wodę i odprowa
dzający po oczyszczeniu, ścieki zrzucane do systemu kanalizacyjnego będącego w jego
użytkowaniu, na podstawie zawartej umowy.
5. Taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrze
nie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz warunki ich stosowania.
6. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu,
kupowaniu i dostarczaniu wody, prowadzona przez sprzedawcę (przedsiębiorstwo wodocią
gowo-kanalizacyjne).
7. Zbiorowe o d p r o w a d z e n i e ścieków - działalność polegająca na odprowadzaniu
i oczyszczaniu ścieków, prowadzona przez sprzedawcę (przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne).
8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorca w rozumieniu przepi
sów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w z a 
kresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, oraz gminne
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju dzia
łalność.
9. W o d a p r z e z n a c z o n a do spożycia przez ludzi - woda:
a) w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żyw
ności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest
dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach,
b) wykorzystywana przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetwo
rzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji prze
znaczonych do spożycia przez ludzi.
10. Pobór w o d y na potrzeby g o s p o d a r s t w d o m o w y c h - pobór wody do picia, gotowania,
przygotowywania pożywienia lub innych do celów w gospodarstwach domowych.

Wójt Gminy Gózd; ul. Radomska 7; 26-634 Gózd

11. Ścieki - w p r o w a d z a n e do w ó d lub do ziemi:
a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolni
czego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca
2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 89, poz. 991, z 2004 r. nr 91, poz. 876
oraz z 2005 r. nr 167, poz. 1399 i 249, poz. 2103),
c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności
z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składo
wych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,
d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane
solanki, wody lecznicze i termalne,
e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych
do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do góro
tworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie,
f) wody wykorzystane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych,
g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli innych niż łoso
siowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów,
rozumiana jako średni przyrost masy tych ryb albo organizmów w poszczególnych la
tach cyklu produkcyjnego, przekracza 1 500 kg z ha powierzchni użytkowej stawów
rybnych tego chowu w jednym roku danego cyklu.
12. O k r e s rozliczeniowy - określony w taryfie lub umowie stały przedział czasowy pomię
dzy dwoma kolejnymi odczytami wskazań wodomierzy i urządzeń pomiarowych.
13. Cena za dostarczoną w o d ę - wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą od
biorca usług jest obowiązany zapłacić sprzedawcy (przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu) za 1 m 3 dostarczonej wody. Do ceny dolicza się podatek od towarów i
usług (VAT), w wysokości określonej właściwymi przepisami.
14. C e n a za o d p r o w a d z o n e ścieki - wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą
odbiorca obowiązany
jest zapłacić
sprzedawcy (przedsiębiorstwu
wodociągowokanalizacyjnemu) za 1 n r odprowadzonych ścieków. Do ceny dolicza się podatek od towa
rów i usług (VAT), w wysokości określonej właściwymi przepisami.
15. Nielegalne pobieranie w o d y - pobieranie wody bez zawarcia umowy ze sprzedawcą
lub niezgodnie z umową.
16. Nielegalne odprowadzanie ścieków - odprowadzanie ścieków do sieci sprzedawcy bez
zawarcia umowy ze sprzedawcą lub niezgodnie z umową
17. Pozostałe definicje i określenia - zgodnie z ustawą, rozporządzeniem o taryfach i R e 
gulaminem zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Gózd.
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CZĘŚĆ 2.
Rodzaje prowadzonej działalności
Działalność gospodarcza związana ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę (pozyskiwania wo
dy, uzdatniania wody, dystrybucji wody) i zbiorowe odprowadzenie ścieków (przyjmowania
ścieków do eksploatowanej sieci kanalizacyjnej, przepompowywania do oczyszczalni ście
ków i oczyszczenia ścieków) prowadzona jest przez gminną jednostkę organizacyjną nie po
siadająca osobowości prawnej zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gózd „Regulami
nem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Gózd", który jest częścią niniejszej taryfy.

CZĘŚĆ 3.
Określenie grup odbiorców w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych rozlicza
nych ilościowo (za m 3 ).

Grupa
Gospodarstwa
domowe
Grupa GD

Charakterystyka grupy odbiorców
Odbiorcy wody dostarczanej ze wszystkich ujęć dostawcy i innych źró
deł pozyskania, przeznaczonej na potrzeby gospodarstw domowych,
obsługiwani w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków, lub tyl
ko dostaw wody, lub tylko odbioru ścieków.

Pozostali odbiorcy wody (w tym woda na cele przeciwpożarowe) do
starczanej ze wszystkich ujęć dostawcy i innych źródeł pozyskania,
Pozostali odbiorcy
obsługiwani w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków, lub
Grupa PO
tylko dostaw wody, lub tylko odbioru ścieków .

Sprzedaż wody
poza teren Gminy

Sprzedaż wody odbiorcom wody posiadającym siedzibę poza terenem
Gminy Gózd
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CZĘŚĆ 4.
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków
1. Ceny za pobór w o d y i odprowadzanie ścieków

Lp.
1

1.

Gospodarstwa
Pozostali odbiorcy
domowe
Grupa PO
Grupa GD
5
4
2
3
Odbiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Gminy Gózd
Jedn.
miary

Rodzaj stawki opłat

Cena za 1 m 3 wody dostarczo
nej do odbiorcy (z dopłatą z bu
dżetu gminy):
netto:

Cena za 1 m 3 odprowadzonych
ścieków (kanalizacja):
2.

3.

zł/m 3

zł/m 3

netto:

Cena za 1 m 3 ścieków dowożo
nych beczkowozami do punktu
zlewnego:

3,12

1,95

2,55

3,30

zł/m 3

netto:

12,86
Nie dotyczy

Odbiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Gminy Gózd

3.

Cena za 1 m 3 wody dostarczo
nej do odbiorcy (bez dopłaty z
buazetu Gminy Gózd):
zł/m 3

netto

4.

Cena za 1 m 3 odprowadzonych
ścieków (bez dopłaty z budżetu
Gminy Gózd):

3,12

zł/m 3

netto:
12,86
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CZĘŚĆ 5.
Warunki rozliczeń.
5.1. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków:
a) Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala
się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat przewidzianych dla określonej grupy odbiorców
oraz odpowiadającej im ilości świadczonych usług.
b) Ilość pobranej wody w obiektach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie
z ich wskazaniami.
c) W przypadku braku wodomierzy określonych w punkcie b), ilość dostarczonej wody do
budynku ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
d) Ilość pobranej wody przez poszczególne punkty poboru ustalana jest na podstawie wo
domierzy będących na ich wyposażeniu lub zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych
norm zużycia wody. Podstawą rozliczeń jest wodomierz główny. Ewentualne różnice bilan
sowe obciążają wodomierz główny
e) Pobór wody przez odbiorców z grupy „GD" (gospodarstwa domowe) na cele podlewania
ogródków przydomowych, działek rekreacyjnych, upraw szklarniowych, tuneli foliowych, pie
czarkarni, produkcji rolniczej, który jako tracony bezpowrotnie odliczany jest przy ustalaniu
ilości odprowadzonych ścieków na podstawie, zainstalowanego na koszt odbiorcy, dodatko
wego wodomierza, jest rozliczany jest według stawek opłat grupy „PO" (pozostali odbiorcy).
f) W zależności od wyposażenia obiektów w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomia
ru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie
wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku - jako równą ilości wody po
branej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określonej
zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy.
g) W przypadku świadczenia usługi wyłącznie odprowadzania ścieków przy braku urządze
nia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych
norm zużycia wody, a przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ście
ków określonej w umowie.
h) W rozliczeniach z odbiorcami usług należności mogą być regulowane na podstawie pro
gnoz ilości usług, które mają być świadczone. Prognoza wynika z umowy i jest ustalana
zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody lub na podstawie śred
niego zużycia wody w ubiegłym okresie rozliczeniowym.
i) Rozliczenie faktycznej ilości świadczonych przez sprzedawcę usług dokonywane jest na
podstawie wskazań wodomierzy lub urządzeń pomiarowych przynajmniej raz w roku oraz
zawsze przy zmianie cen za wodę lub ścieki, których ilość nie jest ustalana na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub jednostki miary powierzchni z a 
nieczyszczonej o trwałej nawierzchni.
j) Opłata za odprowadzenie ścieków, dowożonych do punktu zlewnego, beczkowozami, usta
lana jest jako iloczyn: objętości zbiornika beczkowozu, ceny za 1 m 3 odprowadzenia ścieków
i mnożnika 5 (wynikającego z krotności stężenia zanieczyszczeń zawartych w ściekach po
chodzących z gospodarstw domowych dostarczanych beczkowozami i odprowadzanych
bezpośrednio przez odbiorcę do systemu kanalizacyjnego z a pośrednictwem przyłącza.
k) Ustala się ryczałtowe korzystanie z poboru wody na okres budowy (stan surowy
zamknięty) - 70 m 3 / rok.
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5.2. Warunki dotyczące regulacji należności:
a) Odbiorca usług dokonuje zapłaty należności za dostarczoną wodę lub odprowadzone
ścieki oraz wynikającej z opłat abonamentowych w terminie określonym na fakturze. Termin
ten nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
b) Należności wynikające z faktur ustalanych na podstawie prognozy, dokonywane są przez
odbiorców w terminach wynikających z zawartej umowy.
c) Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej z a 
płaty.
d) Ewentualne nadpłaty wynikające z faktur, o których mowa w punkcie b) i c) zalicza się na
poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług zwraca się w terminie 14 dni od
dnia złożenia wniosku pisemnego w tej sprawie.
5.3. Warunki stosowania cen i stawek opłat:
5.3.1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Zawarte w niniejszej taryfie stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi od
biorców określonych w Regulaminie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowa
dzania ścieków na terenie Gminy Gózd i przy zachowaniu tych standardów - o ile umowa nie
stanowi inaczej - są stosowane.
5.3.2. Sposób postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji.
Dla wszystkich grup odbiorców stosuje się sposób postępowania, zgodny z Regulaminem
zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Gózd.
Reklamacje, odbiorca powinien składać w siedzibie sprzedawcy:
ul. Radomska 7; 26-634 Gózd.
5.3.3. Sposób obliczania należności w przypadku niedotrzymania przez strony warun
ków umowy.
a) Sprzedawca na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania
wodomierza, w oparciu, o który dokonywane jest rozliczenie ilości dostaw wody.
b) W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości wskazań, nie potwierdza zgłoszonych
przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.
c) W przypadku niedotrzymania przez strony warunków umowy wysokość opłat ustala się na
zasadach określonych w Regulaminie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odpro
wadzania ścieków na terenie Gminy Gózd.
5.3.4. Sposób postępowania i obliczania należności w przypadku uszkodzenia układu
pomiarowo-rozliczeniowego.
a) W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiaroworozliczeniowego stosuje się sposób postępowania i obliczania opłat na zasadach określo
nych Regulaminie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Gózd.
b) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania wodomierza, w oparciu, o który do
konywane jest rozliczenie ilości dostaw wody, ilość pobranej wody ustala się na podstawie
średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicz
nym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym
i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Wybór sposobu należy do sprze
dawcy.
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5.4. Opłaty za nielegalny pobór wody iub nielegalne odprowadzanie ścieków.
W przypadku nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków stosuje
się następujące zasady ustalania odpłatności:
a) ilość pobranej wody ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia (ustalone na pod
stawie Rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 Ustawy),
b) ilość odprowadzonych ścieków - przyjmuje się jako równą, ilości pobranej wody ustalo
nej, w powyższy sposób,
c) ustalenia opłaty za usługę nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków do
konuje się mnożąc ustalone powyżej ilości wody (ścieków) przez wartość ceny za 1 m 3
wody lub ścieków, przewidzianej dla grupy odbiorców, w której stwierdzono jego wystę
powanie,
d) ustalenie, opłaty za nielegalne odprowadzenie ścieków dowożonych beczkowozami
(zrzut ścieków z beczkowozu nienależącego do sprzedawcy, do systemu kanalizacyjnego
będącego w eksploatacji sprzedawcy) następuje na podstawie pojemności przedmioto
wego beczkowozu i ceny za odprowadzenie 1 m 3 ścieków dla grupy P O (pozostałych od
biorców) oraz kosztów usunięcia skutków, które zostały spowodowane przez nielegalny
zrzut ścieków.
e) jeżeli, nie jest możliwe ustalenie okresu trwania nielegalnego korzystania z usług, do
ustalenia odpłatności za usługę przyjmuje się, że trwał on co najmniej 12 miesięcy.
Niezależnie od poboru opłaty za nielegalne korzystanie z usług, stosuje się sankcje określo
ne w Regulaminie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Gózd.
5.5. Sposób w p r o w a d z e n i a zmian stawek opłat.
Taryfę i jej zmiany wprowadza się w trybie art. 24 ustawy.
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CZĘŚĆ 6.
Cennik czynności dodatkowych.
Lp.

N a z w a czynności

1

2
Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
Wydanie warunków technicznych na budowę sieci wodociągo
wej lub kanalizacyjnej
Wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza do
pomiaru wody bezpowrotnie zużytej
Uzgodnienie projektu sieci i obiektów wodociągowych lub kana
lizacyjnych
Uzgodnienie projektu wykonawczego przyłącza wodociągowego
lub kanalizacyjnego

1.
2.
3.
4.
5.

Opłata netto
w zł/szt.
4
35,50
56,50
35,50
56,50
35,50

6

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego:
- z jednym podejściem pod wodomierz główny
- za każde następne podejście pod wodomierz

45,50
45,50

7.

Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego:
- z jednego obiektu
- za każdego następnego obiektu

35,50
35,50

8
9
10.
11.
12.
13.

Odbiór techniczny wodociągowej sieci ulicznej, z a każdy jeden
kilometr sieci:
Odbiór techniczny sieci kanalizacyjnej, z a każdy jeden kilometr
sieci:
Odbiór i oplombowanie podejścia wraz z wodomierzem do po
miaru wody zużytej bezpowrotnie
Przerwanie czynności odbioru sieci, przyłącza wodociągowego
lub kanalizacyjnego z przyczyn zależnych od inwestora lub wy
konawcy
Odbiór końcowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
Uruchomienie przyłącza wodociągowego poprzez otwarcie z a 
suwy

14.

Wykonanie przyłącza
przez sprzedawcę

15.

Usunięcie awarii przyłącza należącego do odbiorcy na jego
wniosek lub bez wniosku w przypadku nie zachowania wyma
ganych terminów dla usunięcia awarii w wymaganym przez Re
gulamin terminie

16.
17.

18.

wodociągowego

lub

kanalizacyjnego

Zamknięcie przyłącza wodociągowego (zabezpieczenie na
okres zimy
Otwieranie przyłącza wodociągowego (po okresie zimy)
Czynności przygotowawcze do poboru wody z hydrantu do c e 
lów budowy (na pisemny wniosek, zainteresowanego). Opłata
za pobór wody według obowiązującej stawki dla grupy P O (po
zostali odbiorcy) ilość wody według wodomierza lub według ry
czałtu ustalonego w umowie
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85,50
85,50
45,50
45,50
45,50
16,00
Koszty robocizny kalkulowane
każdorazowo zgodnie ze sta
nem faktycznym a koszty
wbudowanych
materiałów
według faktycznego zużycia z
doliczeniem 5% marży.
Koszty robocizny kalkulowane
każdorazowo zgodnie ze sta
nem faktycznym a koszty
wbudowanych
materiałów
według faktycznego zużycia z
doliczeniem 5% marży.

85,50
65,50

55,50

Lp.

Opłata netto
w zł/szt.
4

Nazwa czynności

1

2
Wyjazd pracowników, niezwiązany z awarią wodociągową lub
eksploatacyjną (wezwanie nieuzasadnione, wyjazd w celu od
cięcia wody zgodnie z art. 8 ustawy, jeżeli nie został dotrzymany
55,50
19.
termin zapłaty określony w wezwaniu powodującym konieczność
wyłączenia, bez względu na to czy należność została uregulo
wana po tym terminie)
Wymontowanie wodomierza do ekspertyzy oraz zamontowanie i
55,50
20.
oplombowanie wodomierza zastępczego
Wykonanie ekspertyzy wodomierza o średnicy do 40 mm, na
Faktyczny koszt ekspertyzy plus
22.
koszt transportu
żądanie odbiorcy usług
Wykonanie ekspertyzy wodomierza o średnicy od 50 do 80 mm, Faktyczny koszt ekspertyzy plus
21.
koszt transportu
na żądanie odbiorcy usług
45,50
22. Oplombowanie wodomierza (podlicznika)
Ponowne oplombowanie wodomierza głównego, wodomierza po
170,00
23.
zerwaniu lub uszkodzeniu plomb przez odbiorcę usług
Uwaga!
Inne czynności usługowe, związane z e świadczeniem usług wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie
zostały ujęte w niniejszym wykazie, wyceniane są każdorazowo w zakresie robocizny zgodnie ze sta
nem faktycznym a koszty materiałowe powiększane są o marżę 5%.
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