Wyciąg z Wniosku
dot. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
I zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1.05.2015 r. do 30.04.2016 r.

I Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na
terenie Gminy Miasta Radom i okolicznych Gmin obsługiwanych za pomocą urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych będących we władaniu Wodociągów Miejskich w Radomiu
Sp. z o.o. w dniu wydania zezwolenia oraz przejętych przez Spółkę w trakcie prowadzenia
działalności.
Taryfa obowiązuje w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 1.05.2015 r. do dnia 30.04.2016r.
Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
( Dz.U . z 2006 r. Nr 127, poz. 886 ), zwanego dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody
i odbioru ścieków

świadczonych przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

z wyłączeniem usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.
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 wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego
Decyzją Zarządu Gminy Radom Nr 1/I-III/7015/02 z dnia 12 sierpnia 2002 roku, zmienionego
Decyzją Nr 1/I.-I/7015/08 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 czerwca 2008 roku w części
dotyczącej przedmiotu działania, poprzez rozszerzenie zakresu działalności Spółki w obszarze
zbiorowego odprowadzania ścieków

o zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych

i roztopowych.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:
1/ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody
Usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych
2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
dostarczonych przez Usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń
kanalizacyjnych.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz
sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wyodrębniono dwie taryfowe
grupy odbiorców usług.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
- odbiorcy zużywający wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych i zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej.
Do tej grupy zalicza się Gminę pobierającą wodę do celów określonych w art. 22 Ustawy,
- odbiorcy zużywający wodę do celów pozostałych.
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W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
1) odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, pochodzące z budynków mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego
metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym
składzie pochodzące z tych budynków,

2) odprowadzający pozostałe ścieki.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup
taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa jednolita wieloczłonowa, składająca
się z:
1/ ceny – wyrażonej w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany
zapłacić za 1 m³ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie
odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody.
Cena za 1m3 dostarczonej wody jest taka sama dla wszystkich odbiorców.
2/ stawki opłaty abonamentowej – wyrażonej w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę
usług za okres rozliczeniowy ( miesięczny lub kwartalny ), niezależnej od ilości
dostarczonej wody, płaconej bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody
lub też jego całkowitego braku:
- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego,
- w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym
( w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość dostarczonej wody do
lokalu),
- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej ( w tym wodomierze mierzące ilość wody do podlewania
ogrodów i terenów zielonych – w okresie ich podlewania ),
- w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych normy zużycia
wody.
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W rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje taryfa niejednolita wieloczłonowa składająca
się z:
1) ceny wyrażonej w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić
za 1 m³ odprowadzonych ścieków. Cena stosowana jest w rozliczeniach z dostawcami
ścieków za ilość odprowadzonych ścieków ustalonych na podstawie wskazań
urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami
wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
Podstawą zróżnicowania cen za odprowadzanie ścieków: bytowych i pozostałych jest
stopień zanieczyszczeń dostarczanych ścieków z poszczególnych źródeł ich
pochodzenia( stężenie ładunków ChZT lub BZT ) powodujących, przy stałych kosztach
ich przesyłu, zróżnicowanie kosztów opłaty za korzystanie ze środowiska oraz
zróżnicowanie kosztów oczyszczania.
2) stawki opłaty abonamentowej – wyrażonej w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę
usług za okres rozliczeniowy ( miesięczny lub kwartalny ), niezależnej od ilości
dostarczonych ścieków, płaconej bez względu na ilość odprowadzonych ścieków
lub ich brak:
- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego,
- w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym
( w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość dostarczonej wody do
lokalu),
- w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody.

Do cen i stawek opłat (netto ), zgodnie z § 2 pkt 9 - 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od
towarów i usług ( VAT ) wprowadzony odrębnymi przepisami. Obecnie stawka podatku VAT
wynosi 8 %.
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4.1 Wysokość cen za dostarczoną wodę:
L.
Taryfowa grupa
Wyszczególnienie
p.

Cena

netto

z VAT

Jednostka
miary

1

- na cele
socjalno-bytowe (w
tym na cele określone
w art. 22 Ustawy)

cena za dostarczoną
wodę

3,11

3,36

zł/m³

2

- na pozostałe cele

cena za dostarczoną
wodę

3,11

3,36

zł/m³

4.2 Wysokość cen za odprowadzanie ścieków :
L.
Taryfowa grupa
Wyszczególnienie
p.

netto

z VAT

1

- bytowych

5,16

5,57

zł/m³

2

- pozostałych

5,98

6,46

zł/m³

cena za odprowadzone
ścieki
cena za odprowadzone
ścieki

Cena

Jednostka
miary

4.3 Wysokość stawek opłaty abonamentowej ( dla wszystkich grup taryfowych )
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę
1)

w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego dla:
- dostarczania wody i odbioru ścieków
- dostarczania wody lub odbioru ścieków

2)

3)

4)

w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej dla:
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków

w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu
w budynku wielolokalowym dla:
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków
w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody dla:
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków
- dostarczania wody lub odbioru ścieków

jednostka

okres
rozliczeniowy

cena
netto

cena brutto
( z VAT )

zł/odbiorca/m-c
zł/odbiorca/kwartał
zł/odbiorca/m-c

miesięczny
kwartalny
miesięczny

4,61
9,81
3,31

4,98
10,59
3,57

zł/odbiorca/kwartał

kwartalny

5,91

6,38

zł/odbiorca/m-c
zł/odbiorca/kwartał

miesięczny
kwartalny

2,01
2,01

2,17
2,17

zł/odbiorca/m-c

miesięczny

2,01

2,17

zł/odbiorca/m-c
zł/odbiorca/kwartał
zł/odbiorca/m-c
zł/odbiorca/kwartał

miesięczny
kwartalny
miesięczny
kwartalny

3,59
8,79
2,29
4,89

3,88
9,49
2,47
5,28
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Użyte w tabeli określenia oznaczają:
1/ wodomierz główny- przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się
na każdym przyłączu wodociągowym,
2/ wodomierz zainstalowany w lokalu – przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu
nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przy
wszystkich punktach czerpalnych w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym,
3/ urządzenie pomiarowe- przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków,
znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe
5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
5.2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy
miesiąc, w którym były świadczone usługi.
5.3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na
warunkach i w terminach określonych w umowie.
5.4 Opłatę abonamentową ponoszą wszyscy odbiorcy usług niezależnie od tego, czy
Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym
oraz bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.
Różna jest więc w związku z tym wysokość stawek opłaty.
Wyodrębniono stawkę opłaty dla odbiorców:
- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego,
- w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym ( w oparciu
o wskazania wodomierza mierzącego ilość dostarczonej wody do lokalu),
- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej ( w tym wodomierze mierzące ilość wody do podlewania
ogrodów i terenów zielonych – w okresie ich podlewania ),
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- w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody.
Tak więc należność za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki składa się ze stałej
opłaty abonamentowej i należności ustalanych jako iloczyny taryfowych cen
i odpowiadającym im ilości świadczonych usług.
Podstawę wyliczenia opłaty abonamentowej stanowią koszty gotowości urządzeń
wodociągowo – kanalizacyjnych do świadczenia usług ( koszty eksploatacji i utrzymania ),
koszty odczytu wodomierza przy wszystkich punktach czerpalnych oraz koszty rozliczenia
należności za ilość

dostarczonej wody i ilość odprowadzonych ścieków ( koszty

prowadzenia kont poszczególnych odbiorców, wystawiania rachunków ).
Koszty opłaty abonamentowej wydziela się z kosztów będących podstawą wyliczenia cen
za ilość zużytej wody i ilość odprowadzonych ścieków.
5.5 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza
głównego. Także na podstawie

wskazań wodomierza głównego ustala się

ilość

odebranych ścieków z nieruchomości jako równą ilości dostarczonej wody.
5.6 W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości
ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnymi przepisami
prawa. Ilość ścieków w takim przypadku określa się jako równą ilości wody wynikającej
z norm.
5.7 Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę
odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się
zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
W przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej
w umowie.
5.8 W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalana jest
na podstawie dodatkowego wodomierza.

7

6.Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków z zachowaniem wszelkich
przepisów normujących tę działalność. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości
dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków – mając na
uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska a także
optymalizację kosztów.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług
w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków wymaga zróżnicowanego zakresu

usług dla

poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
Jakość dostarczanych ścieków jest zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia powodując
z kolei zróżnicowanie kosztów ich odbioru i oczyszczania. Koszty te są wyższe w przypadku
ścieków nie będących ściekami bytowymi. Zwiększenie kosztów w grupie „pozostałych
odbiorców” wiąże się z wyższymi kosztami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz
z wyższymi kosztami oczyszczania, jednostkowymi kosztami zużycia energii, materiałów ( PIX,
PRAESTOL ) niezbędnych do oczyszczania ścieków wprowadzanych

do oczyszczalni,

a następnie do rzeki Pacynki.
6.2 Standardy jakościowe świadczonych usług i obsługi odbiorców usług.
W zakresie jakości świadczonych usług i obsługi odbiorców Spółka

realizuje zadania

określone w:
- zezwoleniu wydanym przez Zarząd Gminy Radom na prowadzenie działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawa dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania w zakresie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
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Woda ujmowana jest wyłącznie z ujęć głębinowych i pobierana jest na Stacjach
Uzdatniania Wody oraz w reprezentatywnych punktach sieci miejskiej w zakresie wybranych
parametrów fizyko- chemicznych i bakteriologicznych. Jakość produkowanej i dostarczanej wody
jest pod stałą kontrolą prowadzoną przez państwowych inspektorów sanitarnych ( Sanepid ).
Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez
organizacyjnie wydzielone Laboratorium Badawcze, w ramach którego działają dwie sekcje:
Sekcja Wody i Sekcja Ścieków. Laboratorium Badawcze spełnia najwyższe wymagania stawiane
przez międzynarodową normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1: 2007. Świadczy o tym
uzyskany certyfikat akredytacyjny - Akredytacja PCA Nr AB 990 z 2008 roku ważna do końca
2016 roku w zakresie badań fizyko-chemicznych wody i ścieków. Laboratorium Badawcze
uzyskało również akceptację Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług Spółka dysponuje nowoczesnym systemem
monitoringu sieci wodociągowej i automatycznego sterowania pracą na ujęciach pozwalającym
na stałą kontrolę parametrów jakościowych dostarczanej wody oraz optymalizację pracy całego
systemu poprzez natychmiastową lokalizację i likwidację zakłóceń w systemie.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed Spółką wielkie możliwości.
Aktualnie Spółka zakończyła i rozliczyła Projekt „ Modernizacja i rozbudowa systemu wodnokanalizacyjnego na terenie gminy Radom” współfinansowany ze środków pomocowych Unii
Europejskiej oraz jest w trakcie realizacji Projektu „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji Radom– etap II”. W ramach kontynuacji Projektu zaplanowano
m.in. modernizację Ujęć Wody, przyrost i poprawę infrastruktury wod-kan, polepszenie stanu
środowiska zwłaszcza w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, a w konsekwencji poprawę
jakości życia mieszkańców.
W ramach kontynuacji ww. inwestycji Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. w 2014 roku
zgłosiły do dofinansowania przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na opracowaniu
dokumentacji projektowej dla zadań ( 12 Kontraktów ) zakwalifikowanych do realizacji w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W ramach tych Kontraktów
przedłożono dokumentację aplikacyjną na budowę i modernizację sieci wod-kan w wybranych
rejonach miasta Radomia. Planuje się także wykonanie rozdziału sieci kanalizacyjnej na sieć
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz kolejne prace modernizacyjne na terenie oczyszczalni
ścieków. Opracowanie dokumentacji projektowej stanie się bazą dla przyszłych inwestycji
możliwych do realizacji przy udziale środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
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Dla poprawy jakości obsługi klientów funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta służące
szybkiemu i kompleksowemu załatwianiu spraw związanych z

przyłączeniem do sieci

i rozliczeniem za usługi.
W sytuacjach awaryjnych całodobowy kontakt ze służbami specjalistycznymi Spółki
zapewniają służby Pogotowia Technicznego.
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