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Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie gminy Zagórz, na obszarze
obsługiwanym przez Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. na okres 3 lat. Taryfa określa
warunki jej stosowania,
Podstawa prawna opracowania taryfy:
 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7
czerwca 2001 r. (Dz.U z 2017 r., poz. 328, 1566 i 2180), zwana dalej ustawą.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2018, poz. 472.)
zwane dalej rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostaw
wody i odbioru ścieków świadczonych przez Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.,
7. Rodzaje prowadzonej działalności
Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego
Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Nr AMK. 7627-8/04 z dnia 01.03.2004.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności stanowi:
1/ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatniania i dostarczanie wody
usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,
2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków
dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń
kanalizacyjnych.
Przedsiębiorstwo eksploatuje odrębne systemy zaopatrzenia w wodę oraz odrębne
systemy kanalizacji.
- hurtowy zakup wody dla terenów przemysłowych miasta Zagórz,
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ze Stacji Uzdatniania Wody Średnie Wielkie,
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ze Stacji Uzdatniania Wody Kalnica.
3

- kanalizacje sanitarną połączoną z Oczyszczalnią w Zagórzu,
- kanalizację sanitarna połączoną z Oczyszczalnią w Średnie Wielkie,
- kanalizację sanitarną połączoną z Oczyszczalnią w Kalnicy oraz kanalizację deszczową
połączoną z separatorami na terenie miasta Zagórz wyłączoną z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Ponadto przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie:
- dystrybucji i obrotu energii elektrycznej,
- wywozu i unieszkodliwiania odpadów,
- handlu węglem,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- świadczenie usług dostępu do internetu,
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
- świadczenie usług transportu pozostałego,
- świadczenie usług obsługi kotłowni CO i CWU.

8. Rodzaj i struktura taryfy
Zgodnie z ustawą, taryfy zostały opracowane w sposób zapewniający:


uzyskanie niezbędnych przychodów,



ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,



wyeliminowanie subsydiowania skrośnego,



motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenia
zanieczyszczenia ścieków



łatwość obliczania i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości cen i opłat.

Zgodnie z § 14 rozporządzenia, przedsiębiorstwo dokonało wyboru struktury i rodzaju taryf:
1) w zależności od przyjętego rodzaju taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług
opracowano:
- taryfę niejednolitą – zawierającą różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług
ceny za dostarczoną wodę i ceny za odprowadzane ścieki
2) w zależności od struktury taryfy opracowano:
- taryfę jednoczłonową – zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 dostarczonej wody lub 1 m3
odprowadzanych ścieków , bez stawki opłaty abonamentowej.
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9. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują odbiorców wody oraz dostawców ścieków
wyszczególnionych poniżej:

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców usług

0

1

1

Zaopatrzenie w
wodę - W

2

Zaopatrzenie w
wodę – W1

3

Zaopatrzenie w
wodę – W2

4

Odprowadzanie
ścieków - S

5

Odprowadzanie
ścieków – S1

6

Odprowadzanie
ścieków – S2

Wyszczególnienie
2

Charakterystyka taryfowej grupy
odbiorców usług
3

- użytkownicy lokali użytkowych,
usługowych handlowych, odbiorcy
Zasław
przemysłowi ,
- gospodarstwa domowe w budynkach
Sołectwo
mieszkalnych jednorodzinnych i
KALNICA,
wielorodzinnych,
- użytkownicy lokali użytkowych,
usługowych, handlowych,
cz. Sołectwa Średnie - gospodarstwa domowe w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych i
Wielkie
wielorodzinnych,
- użytkownicy lokali użytkowych,
usługowych, handlowych,
obszar podłączony do - gospodarstwa domowe w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych i
oczyszczalni w
wielorodzinnych,
Zagórzu ul. Mostowa - użytkownicy lokali użytkowych,
usługowych handlowych, dostawcy
przemysłowi -ścieki bytowe,
- gospodarstwa domowe w budynkach
Sołectwo
mieszkalnych jednorodzinnych i
KALNICA,
wielorodzinnych,
- użytkownicy lokali użytkowych,
usługowych, handlowych,
cz. Sołectwa Średnie - gospodarstwa domowe w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych i
Wielkie,
wielorodzinnych,
- użytkownicy lokali użytkowych,
usługowych, handlowych,
obszar przemysłowy
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10. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny i stawki opłat:
4.1. W rozliczeniach za dostarczoną wodę lub odebrane ścieki:
- Cena – wyrażona w złotych z 1 m3 dostarczonej wody, lub 1m3 odebranych ścieków
- Okres rozliczeniowy – 1 miesiąc dla odbiorców usług zlokalizowanych na terenie
przemysłowym dzielnicy Zasław zgodnie z zawartymi umowami lub 2 miesiące dla
pozostałych odbiorców usług.
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków
Cena w miesiącach obowiązywania nowej taryfy

Taryfowa
L.p. grupa

Wyszczególnienie

1-12

odbiorców
0

1

1

W

2
3

netto
2

13-24

z VAT netto

25-36

z Vat netto

J.m.

z Vat

3

4

5

6

7

8

9

Cena za dostawę wody

9,03

9,75

9,29

10,03

9,34

3
10,09 zł/ m

W1

Cena za dostawę wody Kalnica

19,73

21,31

20,49

22,13

20,77

3
22,43 zł/ m

W2

Cena za dostawę wody Średnie

15,02

16,22

15,63

16,88

15,87

3
17,14 zł/ m

Wielkie
4

S

Cena

zł/ m3

za

odprowadzone

ścieki

8,26

8,92

8,57

9,26

8,67

za

odprowadzone

ścieki

19,88

21,47

20,66

22,31

20,94

3
22,62 zł/ m

ścieki

15,47

16,71

16,08

17,37

16,32

3
17,62 zł/ m

9,36

bytowe
5

S1

Cena

bytowe Kalnica
6

S2

Cena

za

odprowadzone

bytowe Średnie Wielkie
Do cen i stawek netto dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia
faktury.
4.2. Stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych,
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Tabela 2. Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Wskaźniki

Lp

1

Pięciodniowe biochemiczne

Jednostka

Stężenie

Grupa

stężenia

dopuszczalne

wskaźników

mgO2/dm3

350

mgO2/dm3

900

I

zapotrzebowanie tlenu BZT5
2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
metodą dwuchromianową

3

Odczyn pH

4

Zawiesina ogólna

mg/dm3

300

5

Azot ogólny

mgN/dm3

150

6

Azot amonowy

mgNNH4/dm3

200

7

Azot azotynowy

mgNNO3/dm3

10

8

Fosfor ogólny

mgP/dm3

25

9

Chlorki

MgCl/dm3

1000

10 Siarczany

mgSO4/dm3

500

11 Fenole lotne

mg/dm3

15

12 Węglowodory ropopochodne

mg/dm3

15

13 Substancje ekstrahujące się eterem

6,5-9,0

mg/dm

3

100

naftowym
14 Cynk

mgZn/dm3

5,0

15 Chrom ogólny

mgCr/dm3

1,0

16 Miedź

mgCu/dm3

1,0

17 Nikiel

mgNi/dm3

1,0

18 Ołów

mgPb/dm3

1,0

19 Suma metali ciężkich

mg/dm

3

5,0

20 Substancje powierzchniowo czynne

mg/dm3

15

mg/dm3

20

II

III

anionowe
21 Substancje powierzchniowo czynne
niejonowe
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22 Wielopierścieniowe węglowodory

mgC/dm3

0,2

aromatyczne
Stawka opłaty netto (zł/m3) określoną w tabeli nr 1 wiersz 2 podwyższa się o wskaźnik
procentowy określony poniżej w zależy od krotności przekroczenia
Krotność przekroczenia

Wskaźnik procentowy

od 1 do 2

100% ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków

powyżej 2 do 3

200% ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków

powyżej 3 do 4

300% ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków

powyżej 4 do 5

400% ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków

powyżej 5

500% ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków

Stawkę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych nalicza się dla każdej grupy wskaźników:
grupa I – dla jednego wskaźnika dla którego krotność przekroczenia jest największa
grupa II – dla każdego wskaźnika oddzielnie
grupa III - dla jednego wskaźnika dla którego krotność przekroczenia jest największa
Do stawek netto dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
11. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe

11.1

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, hurtowy zakup wody i zbiorowe

odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
11.2

O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej opłata za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i/lub zbiorowe odprowadzanie ścieków jest pobierana za dany okres
rozliczeniowy w którym obowiązywała umowa, czyli była świadczona usługa. Ustala się
jednomiesięczne okresy rozliczeniowe dla odbiorców usług zlokalizowanych na terenie
przemysłowym dzielnicy Zasław zgodnie z zawartymi umowami lub dwumiesięczne okresy
rozliczeniowe dla pozostałych odbiorców usług.
11.3

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki w terminie

14 dni od daty wystawienia faktury.
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11.4

Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku, nie wstrzymuje jego

zapłaty.
11.5

W przypadku stwierdzenia nadpłaty, jest ona naliczona na poczet przyszłych należności, a

na żądanie odbiorcy usług jej zwrot nastepuje w ciału 14 dni od daty złożenia wniosku w tej
sprawie.
11.6

Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, natomiast

ilość odprowadzonych ścieków ustala się równą ilości wody pobranej określonej na
podstawie wskazań wodomierza. W przypadku braku wodomierza ilość wody ustala się w
oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w odrębnych przepisach.
11.7

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz

braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i
umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków
ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w całym
okresie świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia
pomiarowego.
11.8

Procedura i warunki kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
11.9

Dostawca ścieków przemysłowych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodno prawnym

zobowiązany jest przekazywać przedsiębiorstwu wyniki pomiarów jakości ścieków
przemysłowych wykonane przez akredytowane laboratorium co najmniej dwa razy w roku.
Wyniki te są podstawą do naliczenia podwyższonych opłat za ich wprowadzanie w
przypadku przekroczenia parametrów określonych w Tabeli 2. Naliczenie podwyższonych
opłat obejmuje okresy w których występują przekroczenia.
11.10 Przedsiębiorstwo zgodnie z Rozporządzeniem 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 2016 r, poz. 1757)
ma prawo do prowadzenia kontroli ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych.
Sposób przeprowadzania kontroli:
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przyjazd osób kontrolujących reprezentujących przedsiębiorstwo na teren nieruchomości
odbiorcy usług (dostawcy ścieków) i powiadomienie kierownika jednostki lub osoby
upoważnionej o zamiarze przeprowadzenia kontroli jakości ścieków,



pobór prób ścieków z ostatniej studzienki kanalizacji zakładowej przed wlotem do sieci
kanalizacyjnej przedsiębiorstwa,



sporządzenie protokołu z poboru prób ścieków,



wyniki kontroli i sporządzonych w tym zakresie analiz przedsiębiorstwo przekaże odbiorcy usług
(dostawcy ścieków) w terminie 14 dni licząc od dnia kontroli.
Zasady ustalania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych:

a) w przypadku ujawnienia w czasie kontroli przekroczeń warunków wprowadzania

ścieków

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, zostanie naliczona opłata za przekroczenie
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń zgodnie ze stawkami określonymi w taryfie dla
zbiorowego odprowadzania ścieków,
b) podstawę stwierdzenia przekroczeń stanowią wyniki trzykrotnych w ciągu godziny pomiarów
składu ścieków odprowadzanych przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków),
c) opłatę za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w wprowadzanych
ściekach nalicza się od dnia poboru prób ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia
ich ustania,
d) za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do przedsiębiorstwa pisemnego
wniosku odbiorcy usług (dostawcy ścieków) o przeprowadzenie ponownej kontroli wraz z
poborem prób ścieków do badania na koszt odbiorcy usług (dostawcy ścieków),
e) w przypadku rzeczywistej poprawy jakości ścieków opłata taryfowana naliczana będzie do dnia
określonego w pkt d), natomiast w przypadku pogorszenia od dnia rekontroli. Odbiorca usług
(dostawca ścieków) dokonuje zapłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na podstawie faktury wystawionej przez
przedsiębiorstwo.
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12. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
ustala się jako iloczyn taryfowych cen oraz ilości świadczonych usług. W rozliczeniach ilości
wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy.
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także innych odbiorców oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej
jakości i ilości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę
interesów odbiorców usług orz wymagań z zakresu ochrony środowiska, a także optymalizację
kosztów.
W oparciu o obowiązujące przepisy prawne przedsiębiorstwo w umowach określa
warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia warunków określonych w w/w
umowie przedsiębiorstwo będzie naliczało opłaty dodatkowe, wg stawek opłat za przekroczenie
warunków

wprowadzania

ścieków

przemysłowych

do

urządzeń

kanalizacyjnych

przedsiębiorstwa określonych w niniejszej taryfie .
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,
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 w Zagórzu uchwałą Nr XXIV/121/2016 z dnia
31.03.2016.
Jakość wody dostarczonej przez Przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi jak i
europejskimi. Systematycznie poddawana jest kontroli fizykochemicznej i bakteriologicznej
przez laboratorium akredytowane w ramach wewnętrznej kontroli oraz przez laboratorium
Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Sanoku w ramach kontroli zewnętrznej
poprze monitoring jakości wody w wyszczególnionych punktach poboru.

11

Jakość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych reguluje ustawa wraz z aktami
wykonawczymi. Rozporządzenie 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 2016 r, poz. 1757) ma prawo do
prowadzenia kontroli ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
Natomiast jakość ścieków po oczyszczeniu, wprowadzonych do środowiska, określa
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie
należy spełnić, przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz.1800).
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