l.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie sciekow opadourych i roztopowych

Niniejsza taMa stanowi zestawienie ean za Swiadczenie uslug w ramach odprowadzania

Sciekow opadowych
opracowania

-

taffi

i

roztopowych oraz zasady

ich stosowania. podstawg prawnq

w szczeg6lnoSci stanowi4

z dnia 7 czewca 2001 roku o zbiorowym zaopatzeniu w wodg i
odprowadzaniu Sdekow ( j.t. Dz.u.201s poz. 139 zwanejdalej
),
Ustawa

zbiorovuym

"Ustawq'

- Rozpozqdzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie okreSlenia
taryf, uzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunk6w rozlicz eh zazbiorowe zaopatzenie

w wodg i zbiorowe odprowadzanie Sdek6w ( Dz.U. Nr 127, poz. 886 ), zwanego dalej
"Rozpozqdzeniem".

Wodociqgi Miejskie w Radomiu Sp.

z 0.0., zwane dalej
w ramach prowadzonej
"spolkq'
dziatalnoSci realizujq zadanie z zakresu kanalizacji deszczowej. W zwiqzku z powyzszym
taMa zawiera ceny za jednostkg miary powiezchni zanieczyszczondl o trwatej nawiezchni,

z kt6rej odprowadzane sq Scieki opadowe i roztopowe w otwarte lub zamkniqte systemy
kanalizacji deszczowej

w

szczeg6lnoSci

transportowych oraz drog

i

parkingow

z teren6w pzemyslowych, skladowych lub baz

o nawiezchni szczelnq

oraz okreSla warunki ich

stosowania na obszaze Gminy Miasta Radomia.

Taryfa obowi4zuje w okresie 12 miesiqcy,

ti.od 1.01.2016 roku do31.12.2016 roku.

Taryfowe ceny dotyczqwszystkich odbiorcow uslug w zakresie odbioru Sciekow opadowych
i roztopowych Swiadczonych wzezwodociqgi Miejskie w Radomiu sp. z o.o,

Spolka nie dolqcza do niniejszego wniosku wieloletniego planu rozwoju

i modernizacji

uzqdzefi kanalizacji deszczowej w oparciu o art.21ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatzeniu

wwodq izbiorowym odprowadzaniu Sciekow (j.t.D2.U.2015 poz. 139

)

l

1.

Rodzaj prowadzonej dzialalno5ci

Pzedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne prowadzi dzialalno56
zbiorowego zaopatzenia

w wodg

i zbiorowego odprowadzania

Sciekow

zezwolenia wydanego Decyzjq Zazqdu Gminy Radom Nr 1/l-lll/7015102

2002 roku, zmienionego Decyzjq

Nr

z

w zakresie

na

dnia

podstawie

12 sierpnia

1tl.-ll7015t}B Prezydenta Miasta Radomia

z dnia

16 czerwca 2008 roku w czgsci dotyczqcej pzedmiotu dzialania, po4zezrczszezenie zakresu

dzialalno5ci Spotki w obszaze zbiorowego odprowadzania Sciek6w o zbiorowe odprowadzanie
Sciekow opadowych i roZopowych.

Zgodnie z zezwoleniem pzedmiot dzialalno5ci Spolki stanowi :
1/ w zakresie zbiorowegozaopatnenia w wodg: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody

uslugobiorc om, z kt6rym i zawarto umowg, za pomocE uzqdzeh wodociqg owych

2lw zakresie zbiorowego odprowadzania Sciekow: oczyszczanie
dostarczonych pzez uslugobiorcow,

z

i

odprowadzanie Sciekow

kt6rymi zawarto umowy, za pomocE uzqdzeh

kanalizacyjnych.

Wodociqgi Miejskie

w

Radomiu Sp.

odprowadzania Sciekow opadowych
kanalizacji deszczowej

z

z

o.o. dzialalno5d w zakresie zbiorowego

i roztopowych prowadzq za pomocE uzqdzeh

utwardzonych, szczelnych powiezchni zanieczyszczonych,

nalezqcych do Uslugobiorcow, z ktorymizawarto umowy.
Obszarem Swiadczenia uslug jest teren Gminy Miasta Radomia.

2. Taryfowe grupy odbiorc6w

TaMa obejmuje odbiorc6w uslug odprowadzaj4cych Scieki opadowe

i

roztopowe

z powiezchni zanieczyszczonych o trwalej nawiezchni.

Dlazrl2nicowania ceny za odprowadzanie Sciekow opadowych i roztopowych powiezchnie
zanieczyszczone o trwatej nawiezchni podzielono na:

1/

powiezchnie terenow pzemysNowych, skladowych lub baz transportowych,

2lpowiezchnie drog

i

parking6w

o nawiezchni

szczelnej,

w tym tak2e polozonych

na

terenach pzemyslowych, skladowych lub baz transportowych,
3/ powiezchnie dr6g i parkingow o nawiezchni szczelnej polozone w miastach o ggsto6ci
zaludnienia pzekraczalqcej 1 300 os/km2.

3. Rodzaje i wysoko5c cen

W rozliczeniach z odbiorcami uslug, w
zanieczyszczonych

zaleznoSci od zaklasyfikowania powiezchni

o trwalej nawiezchni, z ktorych odprowadzane sE scieki

opadowe

i roztopowe, obowiqzywac bqdq zroznicowane ceny.

W okresie obowiqzywania taryfy, objgtym niniejszym Wnioskiem taryfowym, pzyjgto taMg
jednoczlonowq zawierajqcq wylqcznie ceny odniesione do jednostki miary powiezchni
zanieczyszczonych

o tnrvalej nawiezchni i jej sposobu zagospodarowania, z

odprowadzane sq Scieki opadowe

i

roztopowe kanalizacjq deszczow1 bez stawki oplaty

abonamentowej.

wysoko6c cen netto za odprowadzanie Sciekow w postaci wod opadovyych
i roztopouvych z 1 m2 powiezchnizanieczyszczonej o trwatej nawiezchni
w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

- z powiezchni

terenow pzemyslowych,

1,12z1lm2lrok

skladowych lub baz transportowych

-zpowlezchni drog i parkingow o nawiezchniszczelnej,

0,9421lm2 lrok

w tym tak2e polozonych na terenach pzemyslowych,

skladowych lub baz transportowych,

- z powiezchni

ktorych

drog i parkingow o nawiezchniach

szczelnych polozonych w miastach o gqsto5ci
zaludnienia pzekraczdlqcej 1300 os/ km'

0,92zllm2lrok

Do cen netto, zgodnie z $ 2, pkt. 9 do 11 Rozpozqdzenia Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 roku ( Dz.U. Nr 127, poz. 886 dolicza sig podatek od towar6w i uslug
),
( VAT) w wysokoSci okre6lonej odrgbnymi pzepisami.

Obecnie stawka podatku VAT wynosiSo/0.

4.

Warunki rozliczen z uslugobiorcami, ktozy dokonuj4 odprowadzania Sciek6w

opadowych i roztopowych za po6rednictwem uzqdzen kanalizacji deszczowej
nalei4cych do Spolki

1/ Rozliczeniaza odprowadzanie Sciek6w opadowych i roztopowych prowadzone sqzgodnie

z pzepisami Ustawy i Rozpoz4dzenia.
2/ Nalezno5cizazbiorowe odprowadzanie Sciek6w w postaciwod opadowych i roztopowych
ustala sig jako iloczyn taryfowych cen oraz odpowiadajqcych im iloSci Swiadczonych uslug

wyrazonych w wielko6ci powiezchniw m', z ktorych odprowadzane sqwody opadowe
i roztopowe do kanalizacji deszczowej.

3/ O ile umowa zawartaz Odbiorcqnie stanowi inaczej, oplata za odprowadzanie Sciekow
opadowych i roztopowych pobierana jest za kahdy miesiEc, w kt6rym byly Swiadczone
uslugi.

4/ Odbiorca uslug dokonuje zaplaty za odprowadzanie Sciek6w opadowych i roztopowych na
warunkach iterminach okreSlonych w umowie,
5/ Powiezchnie utwardzone zostaly okreSlone w oparciu o pomiary zeczywiste oraz
o pomiary z wykozystaniem ortofotomap i systemu GeoMedia.
5. Standardy jakoSciowe uslug

W zakresie jakoSci Swiadczonych uslug i obslugi odbiorcow Spolka realizuje zadania
okre5lone w:
- zezwoleniu wydanym

pzezZazqd Gminy Radom Nr 1/l-lll/7015102 zdnia12 sierpnia

2002 roku, zmienionym Decyzjq Nr 1/1.-l/7015/08 Prezydenta Miasta Radomia z dnia

16 czenruca 2008 roku w czqsci dotycz4cej

pzedmiotu dzialania, po4zezrozszezenie

zakresu dzialalno6ci Spolki w obszaze zbiorowego odprowadzania Sciek6w o zbiorowe
odprowadzanie Sdek6w opadowych i roztopovuych,
regulaminie dostarczania wody i odprowadzania Sciekow,

umowach

z

poszczegolnymi odbiorcami uslug na odprowadzanie Sciek6w opadowych

iroztopowych,

- pzepisach

prawnych dotyczqcych Sciekow wprowadzanych po oczyszczeniu do srodowiska,

okre5lonych

w Rozpozqdzeniu Ministra

Srodowiska

z dnia 24

lipca 2006 roku w sprawie

warunk6w, jakie nalezy spetni6 pzy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi orazw sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego ( Dz. U 22006 r. Nr 137, poz.g84,

zp62n. zm.).

