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Taryfa za zbiorowe zaopatzenie wwodg izbiorowe odprowadzanie Sciek6w

1.

Informacje og6lne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek oplat

za zbiorowe zaopatzenie

w wodg i zbiorowe

odprowadzanie Sciek6w oraz okreSla warunki ich stosowania obowiqTujqce na terenie Gminy Miasta Radom

i

okolicznych Gmin obslugiwanych za pomocq uzEdzei wodociqgowych

i kanalizacyjnych

bgdEcych we

wladaniu Wodociqg6w Miejskich w Radomiu Sp. z o,o. w dniu wydania zezwolenia oraz pzejgtych przez
Spolkq w trakcie prowadzenia dzialalnoSci.

TaMa obowiqzuje w okresie 12 miesiqcy, tj. od dnia 1.08.2016 r. do dnia 31.07.2017r.
TaMa zostala opracowana na podstawie pzepisow ustawy z dnia 7 czerwca 2001

o

zbiorowym zaopatzeniu

w wodg i

zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w

( j.t. Dz.U. z

r.

2015r.

poz. 139 ), zwanej dalej UstawEo'azRozpoz$zenia Ministra Infrastruktury zdnia2S czerwca
2006 r. w sprawie okre6lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkow rozliczefi
za zbiorowe zaopatzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie Sciekow ( Dz,U,

z

2006r. Nr 127, poz.

886 ), zwanego dalej Rozpozqdzeniem.

Taryfowe ceny

i

i stawki

oplat dotycz4 wszystkich odbiorcow uslug w zakresie dostawy wody

odbioru Sciekow Swiadczonych

z wyl4czeniem uslug Swiadczonych

Zgodnie

z

pzez

pzedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne,

pzy uzyciu wozow asenizacyjnych.

u1. 22 ustawy, taryfa obejmuje takZe cene za wodg pobranq z publicznych studni

i zdrolow ulicznych, wodq zuzytq do zasilania publicznych fontann i na cele pzeciwpo2arowe oraz
do zraszania publicznych ulic i terenow zielonych.

2.

Rodzaj prowadzonej dzialalno6ci

Pzedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne prowadzi dzialalnoSd

w zakresie

zbiorowego

zaopatrzenia w wodq i zbiorowego odprowadzania Sciekow na podstawie zezwolenia wydanego
Decyzjq Zazqdu Gminy Radom Nr 1/l-lll/7015/02 zdnia
Decyzjq Nr 1/1.-l/7015/08 Prezydenta Miasta Radomia

12 sierpnia 2002 roku, zmienionego

z dnia 16 czennrca 2008 roku w czqsci

dotyczqcej pzedmiotu dzialania, poTzez rozszezenie zakresu dzialalno6ci Spolki

zbiorowego odprowadzania

Sciekow

w obszaze

o zbiorowe odprowadzanie sciekow opadowych

i roztopowych.
Zgod

n

ie z zezwoleniem

pzedmiot dzialal noSci pzedsigbiorstwa stanowi

:

1/ w zakresie zbiorowego zaopatzenia w wodg: ujmowanie, uzdatnianie idostarczanie wody

Uslugobiorcom, z ktorymi zawarto umowg, za pomocE

u

zqdzen wodociqgowych

2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania Sciekow: odprowadzanie

i oczyszczanie Sciek6w

dostarczonychpzez Uslugobiorcow, z kt6rymi zawtto umowy, za pomocE uzqdzen
kanalizacyjnych.

3.

Taryfowe grupy odbiorcow uslug

Taryfowa grupa odbiorcow uslug obejmuje odbiorc6w wyodrgbnionych na podstawie charakterystyki

zu|ycia wody lub odprowadzanych 5ciek6w, warunkow zbiorowego zaopalzenia

w

wodg

i zbiorowego odprowadzania 5ciek6w.

Uwzglgdniajqc zr6znicowanie koszt6w zaopatzenia w wodq i odprowadzania Sciekow oraz sposob

kozystania

z uzqdzefi

wodociqgowych

i

kanalizacyjnych, wyodrgbniono dwie taryfowe grupy

odbiorcow uslug.

-

odbiorcy zuilywalqcy wodg do spoiycia lub na cele socjalno.bytowe w budynkach

mieszkalnych jednorodzinnych izbiorowego zamieszkania oraz u2yteczno6ci publicznej.
Do tej grupy zalicza siq Gminq pobierajqcqwodg do celow okre5lonych

-

odbiorcy zu2ywajqcy wodg do celow pozostalych.
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w art.22 Ustawy,

:

1) odbiorcyodprowadzaj4cy Scieki bytowe, pochodzqcezbudynkow mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego

onz

u2ytecznoSci publicznej, powstajEce w wyniku ludzkiego

metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz Sciekio zblizonym
skladzie pochodzqce z tych budynkow,

2) odprowadzajqcy

4.

pozostale Scieki,

Rodzaje i tvysoko56 cen i stawek oplat

W rozliczeniach z odbiorcami uslug w zalezno6ci od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup
taryfowych obowiqzujqzr6znicowane ceny i stawki oplat orazzasady ich stosowania,
obowiqzuje taryfa n iejed nol ita wieloczlonowa, sklad ajEca
sig z:
1/ ceny

-

wyrazonej w jednostkach pieniqznych, kt6rqodbiorca uslug jest obowiqzany

zaplacil, za

I

m3 dostarczonejwody w rozliczeniach dokonywanych

na podstawie

odczytu wskazan wodomieza lub na podstawie pzepis6w dotyczqcych pzeciqtnych
norm zuzycia wody,
PodstawE zroZnicowania cen za dostarczanq wodg: na cele socjalno-bytowe

i

pozostale,

pzy stalych kosztach jej pzesylu sqzr6znicowane koszty oplaty za kozystanie ze
Srodowiska,

? stawkioplaty abonamentowej-

wyrazonej

w jednostkach

pieniqznych, w zl na odbiorcg

uslug za okres rozliczeniowy ( miesiqczny lub kwartalny ), niezalehnej od ib6ci

dostarczonejwody, flaconej bez wzglSu na rozmiary dokonanego poboru wody
lub tez jego calkowitego braku:
- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomieza glownego,

-

w rozliczeniach z osobq kozystajqcqz lokalu w budynku wielolokalowym

(w oparciu o wskazania wodomieza miezqcego

ilo6c dostarczonejwody do lokalu),

- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomieza dodatkowego, w tym

wodomieza miezqcego ib6c wody bezpowrotnie zu?yteloraz wodomieze

miezqce iloSd wody do podlewania ogrodow i terenow zielonych

-

w okresie ich

podlewania ),

-

w rozliczeniach na podstawie pzepis6w dotyczqcych pzecigtnych normy zuZycia
wody.

obowiqzuje taryfa

n

iejed nolita wieloczlonowa skladajqca

sig z:

1)

ceny

wyrazonej w jednostkach pieniqznych, ktorqodbiorca uslug jest obowiqTany

1 m' odprowadzonych

Sciekow.

Cena

stosowana jest

zaplacil za

w rozliczeniach z dostawcami

Sciekow za ilo56 odprowadzonych Sciekow- ustalonych na podstawie wskazari uzqdzenia

pomiarowego lub zu2ycia wody okreSlonego zgodnie ze wskazaniami wodomieza lub na

podstawie pzepis6w dotyczqcych pzecigtnych norm zuZycia
zro2nicowania cen za odprowadzanie Sciekow: bytowych

zanieczyszczeh dostarczanych Sciekow

z

i

wody. Podstawq

pozostalych jest stopiei

poszczegolnych 2r6del

ich

pochodzenia

( stgzenie ladunkow ChZT lub BZT ) powodujqcych, pzy stalych kosztach ich pzesylu,
zroznicowanie kosztow oplaty za kozystanie ze Srodowiska oraz zro2nie,owanie kosztow
oczyszczania.
2) stawki oplaty abonamentowej

-

wyra2onej w jednostkach pieniqznych, w zl na odbiorcg

uslug za okres rozliczeniowy (miesigczny lub kwartalny ), niezale2nejod ib6ci
dostarczonych Sciek6w, placonej bez wzglgdu na iloS6 odprowadzonych Sciek6w
lub ich brak:

-

w

rozliczeniach

w oparciu o wskazania wodomieza gl6wnego lub

pomiarowego, lub wodomieza dodatkowego

uzqdzenia

( w tym wodomieza miezqcego

ilo56

wod y bezpowrotn ie zu2ytej ),

- w rozliczeniach z osobqkozystajqcqz lokalu w budynku wielolokalowym

(w oparciu

o wskazania wodomieza miezqcego ilo6c dostarczonejwody do lokalu),

- w rozliczeniach na podstawie pzepisow dotyczqcych pzecigtnych norm zuzycia
wody.

Do cen i stawek oplat (netto ), zgodnie z $ 2 pkt 9 - 11 Rozporzqdzenia dolicza sig podatek od
towarow i uslug (VAT ) wprowadzony odrqbnymi pzepisami. Obecnie stawka podatku VAT

wynosi 8 %.

4.

cen za

L.
p.

Taryfowa grupa

1

- na cele
socjalno-bytowe (w
tym na cele okreSlone
w art.22 Ustawv)

2

- na pozostale cele

Taryfowa grupa

-

bytowych

Jednostka
miary

Wyszczeg6lnienie

netto

z VAT

cena za dostarczonq
wode

3,34

3,61

zllm'

cena za dostarczonq
wode

3,37

3,64

zllm3

cen za od

4.2
L.
p.
1

Cena

ie

5ciek6w:
Cena

Jednostka
miary

Wyszczeg6lnienie

netto

z VAT

cena za odprowadzone

5,55

5,99

zllm3

5,98

6,46

zllm3

Scieki

eanaza odprowadzone
2

- pozostalych

4.3

Scieki

stawek

Stawka oplaty abonamentowej na odbiorcq

1)

dla
jednostka

ru
okres
rozliczeniowv

cena
netto

cena brutto

(zVAT)

w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomieza
ol6wneoo lub uzadzenia oomiaroweoo dla:

- dostarczania wody i odbioru Sciek6w
- dostarczania wody lub odbioru Sciek6w

zllodbiorca/m-c
zllodbiorca/kwartal
zllodbiorca/m-c
zllodbiorca/kwartal

mresreenv

4.61

498

kwartalnv
mresrecznv

9.81
3,31

10.59
3.57

kwartalny

5,91

6,38

zllodbiorca/m-c

mtestecTnv

2.01

2,17

zllod biorca/laiva rtal

kwartalnv

2.O1

2.17

zllodbiorca/m-c

mresreczny

2,01

2,17

zllodbiorca/m-c
zllodbiorca/lrwartal
zllodbiorca/m-c

mresrecznv

3.59

3,88

kwartalnv

8,79

9.49

mresrecznv

2.29

2.47

zllodbiorca/kwartal

kwartalnv

4,89

5.28

2l

w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza
dodatkowego, w tym wodomieza miezqcego iloSc
wody bezpowrotnie zuZytei dla:
- dostarczania wody lub dostarczania wody i
odprowadzania Sciek6w

3)

w rozliczeniach z osobq korzystajqcq z lokalu
w budynku wielolokalowym dla:
- dostarczania wody i odprowadzania Sciekow

4l

w rozliczeniach na podstawie przepis6w dotyczqcych
ozecietnvch norm zu2vcia wodv dla:
- dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w
- dostarczania

wody lub odbioru Sciek6w

Uzyte w tabeli okre6l enia oznaczq1
1/

wodomiez g[6wny- pzyzqd pomiarowy miezacy ilo56 pobranej wody, znajdujqcy sig
na kazdym pzylqczu wodociqgowym,

2/

wodomiez zainstalowany w lokalu

-

pzyzqd pomiarowy zainstalowany w kazdym lokalu

nieruchomoSci wielolokalowej, zgodnie z obowiqzujqcymi warunkami technicznymi
wszystkich punktach czerpalnych w sposob uzgodniony

z

pzy

pzedsiqbiorstwem wodociqgowo-

kanalizacyjnym,
3/

wodomiez dodatkowy -pzyrzqd pomiarowy zainstalowany za wodomiezem glownym
( na koszt wlasny odbiorcy

zazgodq pzedsigbiorstwa )do miezenia ilo6ciwody bezpowrotnie

zu|ytej ( np, do celow produkcyjnych lub ogrodniczych

-

bez wytwazania Sciek6w ) lub do

miezenia (rozdzialu ) ib6ci pobranejwody na cele socjalno-bytowe iodprowadzonych
Sciekow bytowych od iloSci pobranejwody iodprowadzonych Sciekow na pozostale cele

4luzqdzenie pomiarowe-pzyzqd pomiarowy miezqcy iloSc odprowadzanych Sciekow,
znajdujqcy siq na pzylqczu kanalizacyjnym.

5.

Warunki rozliczeri z uvrzglgdnieniem wyposaienia nieruchomo6ciw prryzEdy

iuzqdzenia pomiarowe
5.1, Rozliczenia

za

zbiorowe zaopatzenie

w wodg i zbiorowe

odprowadzanie Sciekow

prowadzone sqzgodnie z pzepisami Ustawy i Rozpoz4dzenia.

5.2. O ile umowa zawarla z Odbiorcq uslug nie stanowi inaczej lqczna oplata za zbiorowe
zaopatzenie w wodq i zbiorowe odprowadzanie Sciekow pobierana jest za ka2dy miesiqc,
w ktorym byly Swiadczone uslugi,

5.3. Odbiorca uslug dokonuje zaplaly za dostarczonq wodg

i odprowadzone

Scieki na

warunkach i w terminach okreSlonych w umowie.
5.4 Oplatg abonamentowE ponoszE wszyscy odbiorcy uslug niezaleznie od tego, czy
Odbiorca uslug pobieral wodq lub odprowadzal Scieki w okresie rozliczeniowym

orazbezwzglgdu na wyposa2enie w pzyr:qdy pomiarowe.
Rozna jest wigc w zwiqzku z tym wysoko6c stawek oplaty abonamentowej.
Wyodrgbn iono stawkg oplaty abonamentowej

d

la od biorcow:

- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomieza glownego lub uz4dzenia

pomiarowego,
- w rozliczeniach z osobq kozystajqcq z lokalu w budynku wielolokalowym ( w oparciu
o wskazania wodomieza miezqcego ilo56 dostarczonej wody do lokalu),

- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomieza dodatkowego;
a/ miezqcego ilo56 wody bezpowrotnie zuhylq

(w tym wodomieze miezqce iloS6

wody do podlewania ogrod6w i teren6w zielonych

-

w okresie ich podlewania

),

b/ miezqcego iloSc wody i Sciekow,

-

w rozliczeniach na podstawie pzepis6w dotyczqcych pzecigtnych norm zuzycia wody,

Tak wigc naleznoS6 za dostarczonq wodq i odprowadzone Scieki sklada siq
abonamentowej i nalezno6ci ustalanych jako iloczyny taryfowych

cen i

ze stalej oplaty

odpowiadajqcym im

iloSci Swiadczonych uslug.

Podstawg wyliczenia oplaty abonamentowej stanowiq koszty gotowoSci uzqdzefi
wodociqgowo

-

kanalizacyjnych do Swiadczenia uslug

koszty odczytu wodomieza

( koszty eksploatacji i utzymania

),

pzy wszystkich punktach czerpalnych oraz koszty rozliczenia

naleznoSci za ilo5c dostarczonej wody i iloSc odprowadzonych Sciekow ( koszty prowadzenia

kont poszczegolnych odbiorcow, wystawiania rachunk6w
Koszty oplaty abonamentowej wydziela

sig z kosztow

).

bgdqcych podstawq wyliczenia cen za

ilo56 zuzytejwody i ib56 odprowadzonych Sciek6w.

5.5 llo5c wody dostarczonej do nieruchomoSci ustala sig na podstawie wskazafi wodomieza
glownego. Tak2e na podstawie wskazafi wodomieza glownego ustala

siq

iloS6 odebranych

Sciekow z nieruchomo6ci jako rownq ilo6ci dostarczonej wody

5.6

W pzypadku braku wodomieza glownego, ilo5c wody dostarczonej do nieruchomoSci ustala
sig w oparciu o pzeciqtne normy zu|yciawody, okre6lone odrgbnymi pzepisami prawa. llo56
Sciekow w takim pzypadku okre5la siq jako rownE ib6ci wody

wynikajqcej z norm.

5.7 Je2eli pzedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne Swiadczy wylqcznie uslugq

odprowadzania Sciek6w oraz brak jest uzqdzenia pomiarowego, iloSc Sciekow ustala sig
zgodnie z pzepisamidotyczqcymi pzecigtnych norm zuzycia wody.

W pzypadku braku odniesienia w tych normach - jako rownq ilosci Sciek6w

okreSlonej

w umowie.
5,8

W rozliczeniach ilo6ci odprowadzanych
uwzglgdnia sig wylqcznie

5ciek6w, iloSc bezpowrotnie zuZytejwody

w pzypadkach, gdy

na podstawie dodatkowego wodomieza.

9

wielko6t, ich zu2ycia ustalana jest

O.Warunki stosowania cen i stawek oplat

6.1 Zakres Swiadczonych ustug dla poszczegolnych taryfowych grup odbiorcow
Spolka prowadzi dzialalno6d

w

zakresie zbiorowego zaopatzenia

spoZycia otaz zbiorowego odprowadzania Sciek6w
normujqcych

i

tq dzialalno66.

z

w wodq

pzeznaczonq do

zachowaniem wszelkich pzepisow

Spolka zobowiqzana jest do zapewnienia ciqglo6ci dostaw

odpowiedniej jako6ci wody oraz niezawodnego odprowadzania Sciekow

- maj4c na uwadze

ochronq interesow odbiorcow uslug, wymagania ochrony Srodowiska a takze optymalizacjq kosztow,

Zbiorowe zaooatzenie

w

w wode dokonywane jest dla

wszystkich odbiorcow uslug

oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

Zwiqkszenie kosztow w grupie,,pozostalych odbiorcovf'wiqze siq zwy2szymi kosztami z tytulu oplat

za kozystanie ze

srodowiska'
wymaga zroznicowanego zakresu usrug

dra

poszczegolnych taryfowych grup odbiorc6w,
JakoSd dostarczanych Sciek6w jest zr6znicowana w zaleznoSci od ich pochodzenia. Koszty te sq

wy2sze

w pzypadku Sciekow nie bqdqcych Sciekami bytowymi. Zwiqkszenie kosztow w grupie

Srodowiska.
,,pozostalych odbiorcod' wiqze siq z wyzszymi kosztami z tytulu oplat za kozystanie ze

6.2 Standardy jakoSciowe Swiadczonych uslug
W zakresie jako6ci Swiadczonych uslug

i

i

obslugi odbiorcow uslug.

obslugi odbiorc6w Spolka realizuje zadania

okre6lone w:

-

zezwoleniu wydanym pzezZazqd Gminy Radom na prowadzenie dzialalno6ci

w

-

zakresie zbiorowego zaopalzeniaw wodg i zbiorowego odprowadzania Sciekow,

regulaminie dostarczania wody iodprowadzania Sciekow,
umowach z poszczeg6lnymi odbiorcami uslug wodociqgowo-kanalizacyjnych,

- pzepisach prawa dotyczqcych

ochrony Srodowiska i ustalajqcych wymagania w zakresie jako5ci

wody pzeznaczonej do spozycia pzez ludzi.

Woda ujmowana jest wylqcznie z ujg6 glqbinowych i pobierana jest na Stacjach Uzdatniania
Wody oraz w reprezentatywnych punktach sieci miejskiej w zakresie wybranych parametrow ftzykochemicznych i bakteriologicznych. Jako56 produkowanej i dostarczanej wody jest pod stalq kontrolq

prowadzonqpzez paristwowych inspektorow sanitamych ( Sanepid ).
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Biezqce analizy jako6ci wody

i

zawarto6ci zanieczyszczefi

w

Sciekach prowadzone sE pzez

organizacyjnie wydzielone Laboratorium Badawcze, w ramach ktorego dzialajq dwie sekcje: Sekcja

Wody

i

Sekcja Sciekow. Laboratorium Badawcze spelnia najwyzsze wymagania stawiane pzez

migdzynarodowq norme PN-EN ISO/IEC 17025:2005
certyfikat akredytacyjny

-

+

Ap1

: 2007. Swiadczy o tym uzyskany

Akredytacja PCA Nr AB 990 z 2008 roku w zakresie badafi fizyko-

chemicznych wody i 5ciek6w. Laboratorium Badawcze uzyskalo rownie2 akceptacjq Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Radomiu.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakoSci uslug Spolka dysponuje nowoczesnym systemem
monitoringu sieci wodociqgowej i automatycznego sterowania pracE na ujgciach, pozwalajqcym na

stalq kontrolq parametrow jako6ciowych dostarczanej wody oraz optymalizaqq pracy calego
systemu gopzez, natychmiastowq lokalizacjg

i

likwidacjg zaklocen w systemie,

Wodociqgi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o, z chwilq pzystqpienia Polski do Unii Europejskiej
rozpoczgly realizacjq inwestycji w zakresie uzqdzefi wodociqgowo-kanalizacyjnych, wykozystujqc
Srodki pomocowe Funduszu Sp6jnoSci.

Aktualnie Spolka jest w fazie koicowej rozliczenia Projektu

"Modemizacja

i rozbudowa gospodarki

wodno-Sciekowej na terenie aglomeracji Radom- etap ll". W ramach ktorego m.in, zmodernizowano

Ujgcia Wody, oddano do uzytkowania biogazownig, ktora ma obnizy6 koszty eksploatacyjne oraz
zapewnid bardziej ekologiczne pzetwazanie odpad6w pochodzqcych ze Sciekow generowanych

pzezmieszkaficow. W ramach kontynuacji ww. inwestycji Wodociqgi Miejskie w Radomiu Sp, z o,o,

w 2014 roku zglosily do dofinansowania pzedsigwzigcie inwestycyjne polegajqce na opracowaniu
dokumentacji projektowej dla

zadan

zakwalifikowanych

finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
dokumentacjg aplikacyjnq na budowg

do realizacji w nowej

perspektywie

W ramach tych Kontrakt6w pzedlozono

i modemizacjg sieci wod-kan w wybranych rejonach

miasta

Radomia, Planuje sig tak2e wykonanie rozdziafu sieci kanalizacyjnej na sie6 kanalizacji sanitamej

i

deszczowej oraz kolejne prace modernizacyjne na terenie oczyszczalni Sciekow, Opracowanie

dokumentacji projektowej stanie sig bazq dla pzyszlych inwestycji mo2liwych do realizacji pzy
udziale Srodk6w Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Dla poprawy jakoSci obslugi klientow funkcjonuje Biuro Obslugi Klienta sfuz4ce szybkiemu
i kompleksowemu zalatwianiu spraw

W

ruiqzanychz pzylqczeniem do sieci i rozliczeniem za uslugi,

sytuacjach awaryjnych calodobowy kontakt

zapewniajq sluzby Pogotowia Technicznego.

ll

ze slu2bami

specjalistycznymi Spolki

