TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Obowiązujące na terenie miasta Sokołów Podlaski
na okres: od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

1. Informacje ogólne
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta Sokołów Podlaski na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. Taryfy określają także warunki ich stosowania.
Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20 23 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst pierwotny Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.328)
zwanej dalej ustawą, przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej
rozporządzeniem taryfowym.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z
o.o. w Sokołowie Podlaskim.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni
i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.
2. Rodzaj prowadzonej działalności
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim
prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Sokołów
Podlaski Nr GK/7015/3/02 z dnia 16.02.2002r.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

3. Rodzaj i struktura taryfy.
W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w
pkt.4, obowiązują następujące taryfy:
- przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców, w tym również za wodę
pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, za wodę zużytą do zasilania publicznych
fontann, zraszania ulic i terenów zielonych oraz wodę zużytą na cele przeciwpożarowe obowiązuje taryfa jednolita jednoczłonowa, składająca się z ceny wyrażonej w złotych za jeden m3 dostarczonej wody.
- przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki bytowe i komunalne dla gospodarstw domowych i jednostek świadczących niżej wymienione usługi niematerialne obowiązuje taryfa
niejednolita jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za jeden m3 odebranych ścieków.
- przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki przemysłowe dla pozostałych dostawców obowiązuje taryfa niejednolita jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za jeden m3 odebranych ścieków.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, charakterystykę dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków, a także sposób rozliczeń za świadczone usługi, dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy:
4.1 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe,
jak i odbiorców przemysłowych i pozostałych. Na podstawie aktualnej kalkulacji stawki opłaty za 1 m3 wody rozliczana jest również Gmina Sokołów Podlaski za ilość wody pobranej z
wodociągu miejskiego.
4.2 W zakresie odprowadzania ścieków występują natomiast następujące taryfowe grupy
odbiorców:
1/gospodarstwa domowe,
2/pozostali odbiorcy,

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Wysokość cen za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfa grupowa odbiorców

1.
2.
1. Wszyscy odbiorcy

Wyszczególnienie

3.
cena za 1m3 dostarczonej wody *

Cena/stawka

Netto
4.

3,03

Jednostka
miary

5.
zł/m3

* ) Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysokość cen za odprowadzone ścieki bytowo-komunalne i przemysłowe

Lp.
1.
1.
2.

Taryfa grupowa odbiorców
2.
Gospodarstwa domowe
Pozostali dostawcy.

Wyszczególnienie
3.
cena za 1m3 odprowadzanych ścieków *
cena za 1m3 odprowadzanych ścieków *

Cena/stawka

Jednostka
miary

Netto
4.

5.

4,06

zł/m3

6,66

zł/m3

* ) Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i
urządzenia pomiarowe.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionym w pkt. 1 Taryfy.
Ilość wody dostarczonej do nieruchomości wyposażonej w wodomierze główne ustala się
na podstawie ich wskazań, a nie wyposażonych w wodomierze wg norm określonych w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. /Dz. U. Nr 8 poz. 70/
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o
ich wskazania. W przypadku braku wyposażenia budynku w urządzenia pomiarowe (dotyczy 100% odbiorców usług) ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy,
ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych gmin, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o
takie same zasady technologiczne i techniczne.
Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom.
Zróżnicowany zakres usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców występuje natomiast w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość dostarczanych ścieków
jest zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia powodując z kolei zróżnicowanie kosz-

tów ich odbioru i oczyszczania. Koszty te są niższe w przypadku ścieków z gospodarstw
domowych.
7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klienta, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w
zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

