Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz. U. 2001 Nr 72 poz.
747, z późn. zm. - ogłasza, że na podstawie art. 24 ust. 8 w/w ustawy w okresie
od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski
obowiązywać będą następujące Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków – objęte Wnioskiem Taryfowym z dnia
15 lutego 2013 r.:

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez
Prezydenta Miasta z dnia 23.12.2002 r.
Przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków jest:
 działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
Poza gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną spółka prowadzi także inną działalność
gospodarczą, nie będącą przedmiotem wniosku. Koszty pozostałej działalności nie obciążają
kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków.

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYF
Poniższa kalkulacja cen i stawek opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra
budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – oparta jest na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie
niezbędnych przychodów z opłat jest konieczne do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji i
utrzymania.
Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane tak aby zapewnić:
 uzyskanie niezbędnych przychodów,
 ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
 eliminowanie subsydiowania skrośnego,
 motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania
zanieczyszczenia ścieków,
 łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen
ich dotyczących.

Uwzględniając powyższe, w zakresie:
 zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono taryfę niejednolitą wieloczłonową,
 zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono taryfę niejednolitą wieloczłonową.

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, w spółce
dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. Spółka stosuje alokację kosztów
na grupy odbiorców głównie w oparciu o stopień obciążenia urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, tj. w oparciu o współczynniki alokacji kosztów wyliczone na podstawie
udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej ilości dostarczonej
wody lub całkowitej ilości odebranych ścieków. Dodatkowo wykorzystano alokację opartą
o ilość odbiorców. Z tego powodu ustalono: jednakową wysokość ceny za wodę i ścieki dla
obu grup gospodarstw domowych i jednakową dla obu grup pozostałych odbiorców
oraz różną wysokość stałej opłaty abonamentowej.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców
usług. Obejmują one:
Grupa I. ZWLiB I:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji spółki

Grupa II. ZWLiB II:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji odbiorców

Grupa III. ZWPiU I:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji spółki

Grupa IV. ZWPiU II:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji odbiorców

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono analogicznie cztery taryfowe
grupy odbiorców usług. Obejmują one:
Grupa I. OŚLiB I:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji spółki

Grupa II. OŚLiB II:
Ludność i jednostki budżetowe, których przyłącza są na konserwacji odbiorców

Grupa III. OŚPiU I:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji spółki

Grupa IV. OŚPiU II:
Przemysł, usługi i pozostałe podmioty gospodarcze, których przyłącza są na konserwacji odbiorców

Na podstawie niniejszych taryf rozliczana będzie także gmina za ilość wody pobranej
z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich grup odbiorców usług obowiązuje
taryfa dwuczłonowa składająca się z:
 ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz
 stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej
comiesięcznie.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc, i pokrywa
koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, prowadzenia odczytów i rozliczeń.
W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną za cele określone w art. 22 ustawy obowiązują
ceny wyrażone w złotych za m3 w wysokości ustalonej, jak dla grupy I.
Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla wszystkich grup odbiorców obowiązuje taryfa
dwuczłonowa składająca się z:
 ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków oraz
 stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości odprowadzonych ścieków,
płaconej comiesięcznie.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc, i pokrywa
koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, prowadzenia odczytów i rozliczeń.
W związku z powyższym, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawia taryfy cen i stawek
opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.05.2013 r. do dnia
30.04.2014 r. w następujący sposób (w złotych, netto):
Za wodę:
1. Grupa I – cena wody:
2. Grupa I – stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
3. Grupa II – cena wody:
4. Grupa II – stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
5. Grupa III – cena wody:
6. Grupa III– stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
7. Grupa IV – cena wody:
8. Grupa IV – stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
Za ścieki:
9. Grupa I – cena ścieków:
10. Grupa I – stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
11. Grupa II – cena ścieków:
12. Grupa II – stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
13. Grupa III – cena ścieków:
14. Grupa III– stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
15. Grupa IV – cena ścieków:
16. Grupa IV – stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

2013/2014
3,39 zł/m3
4,78 zł/odb./m-c
3,39 zł/m3
2,58 zł/odb./m-c
4,11 zł/m3
5,61 zł/odb./m-c
4,11 zł/m3
3,84 zł/odb./m-c
2013/2014
4,83 zł/m3
5,52 zł/odb./m-c
4,83 zł/m3
4,50 zł/odb./m-c
4,91 zł/m3
5,72 zł/odb./m-c
4,91 zł/m3
5,06 zł/odb./m-c

Średni koszt jednostkowy dostarczenia wody (cena wskaźnikowa) wynosi dla Grupy I i
Grupy II 3,55 zł/m3, a dla Grupy III i IV 4,24 zł/m3. Dla odprowadzania ścieków (cena
wskaźnikowa) dla wszystkich grup wynosi 4,99 zł/m3. Stosowanie stałej opłaty

abonamentowej za 1 odbiorcę na 1 miesiąc umożliwia wyznaczenie niższej opłaty zmiennej,
ponieważ opłaty stałe pokrywają część kosztów stałych prowadzenia działalności.
Do cen i stawek określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2,
pkt 9) i 10) rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLEDNIENIEM WYPOSAŻENIA
NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA
POMIAROWE
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia, określających warunki
i sposoby prowadzenia rozliczeń.
Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nalicza się oraz
pobiera zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie
określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub
dostarczenia w inny sposób. W przypadku zapłaty przelewem bankowym za dzień zapłaty
uznaje się datę wpływu na konto bankowe Spółki.
Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego
zapłaty.
W przypadku stwierdzenia nadpłaty, jest ona zaliczana na poczet przyszłych należności, a na
żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej
sprawie.
W przypadku niesprawności wodomierza, rozliczenia prowadzone są w oparciu o średnie
zużycie wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności.
MWiK Sp. z o.o. na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania
wodomierza.
W przypadku, gdy nie stwierdzono błędu wskazań wodomierza większego od określonego
w odrębnych przepisach oraz wad powodujących nieprawidłowość wskazań, odbiorca
wnioskujący sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza pokrywa koszt sprawdzenia –
wg regulaminu.
W przypadku braku wodomierza, ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się w
oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w odpowiednich przepisach w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody.
W przypadku braku możliwości odczytu przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, Spółka
dokonuje rozliczenia na podstawie średniego zużycia w ostatnim okresie rozliczeniowym, w
którym dokonano odczytu lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.
W przypadku, gdy jeden odbiorca posiada kilka wodomierzy (także gdy woda dostarczana
jest do kilku posesji), odbiorca obciążany jest jedną stałą opłatą abonamentową, która

związana jest z dostawą wody (odbiorem ścieków) przyłączem, które jest konserwowane
przez spółkę.
Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako ilość
pobranej wody.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt
odbiorcy usług.
Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
odbiorców usług zaliczanych do poszczególnych grup taryfowych, ustala się jako iloczyn
taryfowych cen i stawek opłat odpowiadającym tym grupom oraz ilości świadczonych usług.
Karze grzywny do 5.000 zł podlega ten, kto pobiera wodę z urządzeń wodociągowych bez
uprzedniego zawarcia umowy, kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby
umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także
wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; kto nie dopuszcza upoważnionego
przedstawiciela MWiK Sp. z o.o. na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego kto
korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza
głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i urządzeń posiadanych przez
przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków
wprowadzanych do sieci.
Karze grzywny do 10.000 zł podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza
ścieki do urządzeń kanalizacyjnych.
Obok orzeczenia kary, o której mowa powyżej organ orzekający może nałożyć obowiązek
zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł
za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń
wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenie, wymienione we wstępie do
niniejszego wniosku.

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
6.1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA
POSZCZEGÓLNYCH TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest przez spółkę dla wszystkich odbiorców
usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod
względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m3.
Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców
usług.
Zarówno w zakresie dostawy wody jak i odbioru ścieków spółka ponosi koszty stałe obsługi
swoich klientów, co uzasadnia wprowadzenie stawki opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi
niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał

wodę lub odprowadzał ścieki czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody,
oczyszczania ścieków oraz gotowości świadczenia usługi, a także obowiązujące przepisy.

6.2. STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW
USŁUG
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały
określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
W zakresie jakości świadczonych usług spółka realizuje zadania określone w :
 zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie
jej działania,
 umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
 przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.
Jakość wody produkowanej przez spółkę jest zgodna z normami krajowymi, określonymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania wody wykonywane są okresowo przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W razie przerwy w dostawie wody trwającej powyżej 12 godz., spółka zapewnia zastępczy
punkt poboru wody i informuje odbiorcę o jego lokalizacji poprzez ogłoszenie w formie
pisemnej bądź innej w zależności od usytuowania punktu. Spółka zapewnia ciągłą dostawę
wody do tego punktu, jak też odpowiada za jej jakość.
Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków. Dla zapewnienia dobrej jakości obsługi klienta funkcjonuje Biuro
Obsługi Klienta, a także Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK).

