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Projekt nie budzi
zastrzeżeń pod względem

formalno-prawnym

R^DGA PR^WNY

Ad

Wydziału

Janowski

Naczelnik

A^kndiim

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na

terenie Gminy Nysa

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Rada Miejska w Nysie uchwala, co
następuje:

1. Zatwierdza się, przedstawione przez przedsiębiorstwo wodociągowo ^ kanalizacyjne Wodociągi
i Kanalizacja „AKWA" Sp. z o.o. w Nysie, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Taryfy, o których mowa w 1, obowiązują od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września
2018 r.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy i przedsiębiorstwu Wodociągi i Kanalizacja
"AKWA" Sp. z o.o. w Nysie.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stronie
internetowej Urzędu, a taryfy, o których mowa w 1, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Spółki
Wodociągi i Kanalizacja „AKWA" Sp. z o.o. w Nysie.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prnkkt

z dnia 9 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzony przez
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5

Jednostka
miary

4

Cena/ stawka
netto

3.

Wyszczególnienie

2

Taryfowa grupa odbiorców

1.

L.p.

2.Rodzaje taryf.

a)taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

b)taryfa za zbiorowe odprowadzenie ścieków sanitarnych i mieszanych,

c)taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.

3.Struktura taryf, taryfowe grupy odbiorców usług, rodzaje i wysokość cen

i stawek opłat.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia2017 r.

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY NYSA.
1. Rodzaj prowadzonej działalności.

Wodociągi i Kanalizacja „AKWA" Spółka z o.o. działa na podstawie umowy sporządzonej w formie

aktu notarialnego z dnia 29 maja 1992 r. Repertorium A nr 1710/1992 .

Czas działania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiotem działalności Spółki, wynikającym z umowy i wpisu do rejestru sądowego jest:

a)produkcja i dostawa wody na zaopatrzenie ludności i pozostałych odbiorców,

b)odbiór i oczyszczanie ścieków,

c)prowadzenie  gospodarki  konserwacyjno-   remontowej    sieci  i urządzeń  wodociągowych  oraz

kanalizacyjnych w celu utrzymania ich w stałej zdolności eksploatacyjnej,

d)programowanie kierunków rozwoju branży wodociągowo- kanalizacyjnej,

e)wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej,

f)działalność usługowa w zakresie ochrony środowiska,

g)eksploatacja urządzeń wodno-melioracyjnych Gminy Nysa,

h) działalność produkcyjno- wytwórcza w branży wodno - kanalizacyjnej,

i) handel hurtowy i detaliczny w obrocie krajowym i zagranicznym.
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Stawki abonamentu

zł/m2/rok

zł/m2/rok

zł/m2/rok

5

Jednostka
miary

0,65

0,55

0,45

4

Cena
netto

1/ drogi i chodniki bitumiczne

2/ bruki kamienne, klinkierowe
i betonowe

3/ bruki kamienne, klinkierowe
i betonowe lecz bez zalanych

3.

Wyszczególnienie

Grupa I

Zarządcy dróg,

podmioty prowadzące
działalność gospodarczą,

2.

Taryfowa grupa odbiorców

1.
1.

L.p

TARYFA  ZA  ZBIOROWE  ODPROWADZANIE  ŚCIEKÓWOPADOWYCH
I ROZTOPOWYCH

Do cen i stawek opłat abonamentowych dolicza się należny podatek VAT.

3,00

3,00

Stawka opłaty
abonamentowej
w zł/wodomierz/

miesiąc

zł/m3

zł/m3

5

Jednostka
miary

8,17

5,69

4

Cena netto
za Im3

odprowadzonych
ścieków w zł

800< ChZT < 1700 mg O2
/I

lub
350 < BZT5 < 800 mg O2

i\

Wartości stężeń :

ChZT<800mgO2/l
lub

BZT5<350mgO2/l

3.

Dopuszczalne wartości
wskaźników zanieczyszczeń
w odprowadzanych ściekach

Grupa II

Odbiorcy
odprowadzający ścieki
mieszane
(mieszanina ścieków
bytowych
i przemysłowych)

Grupa I

Gospodarstwa domowe,
inni odbiorcy
nie prowadzący
działalności
gospodarczej oraz
odbiorcy przemysłowi
odprowadzający ścieki
o charakterze bytowym

2

Taryfowa grupa
odbiorców

1.

1

L.p.

SANITARNYCHZBIOROWE   ODPROWADZANIETARYFA  ZA
I MIESZANYCH

Do cen i stawek opłat abonamentowych dolicza się należny podatek VAT.

zł/m3

zł/wodomierz/
miesiąc

3,60

6,00

1/ cena za dostarczoną wodę

2/ Stawka opłaty
abonamentowej

Grupa I

Gospodarstwa domowe, inni odbiorcy
nie prowadzący działalności
gospodarczej oraz odbiorcy
przemysłowi rozliczający się na
podstawie wskazań wodomierza

1.
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4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości  w przyrządy i urządzenia
pomiarowe :

l.O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i odprowadzenie ścieków pobierana jest :

A.na podstawie prognozy ilości usług, które mają być świadczone przez Dostawcę. Prognoza, o której
mowa jest ustalona na podstawie średniego zużycia wody w ubiegłym okresie rozliczeniowym lub na
pisemną prośbę odbiorcy według uzasadnionej  prognozy określonej  przez odbiorcę.   Rozliczenie

faktycznej  ilości świadczonych przez dostawcę usług dokonywana jest  na podstawie wskazań
wodomierzy odczytywanych dwa razy w roku (odbiorcy, którym jest wystawiana książeczka faktur VAT)
lub co dwa miesiące (np. wspólnoty mieszkaniowe) oraz zawsze przy zmianie taryf. W przypadku braku
wodomierza ilość świadczonych przez dostawcę usług określana jest zgodnie z przepisami dotyczącymi
przeciętnych norm zużycia wody.

B.na podstawie wskazań wodomierzy.

2.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.

3.Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego czy odbiorca usług
pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

4.Ilość dostarczanej   wody określa się zgodnie ze  wskazaniem wodomierza głównego. Ilość

odprowadzonych ścieków określa się jako równą ilości wody pobranej.

5.Ilość ścieków odprowadzona z nieruchomości wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na
podstawie wskazań tych urządzeń.

Do cen i stawek opłat dolicza się należny podatek VAT.

1) Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z
5 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886 z późniejszymi zmianami).

78,14
78,14
78,14

4

Stawka netto opłat
za przyłączenie [zł]

Przyłącze kanalizacji deszczowej
Przyłącze kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
Przyłącze wodociągowe

J

Charakterystyka przyłącza

Grupa III 
Grupa II '>
Grupa I ^

2

Taryfowe grupy odbiorców

3.
2.
1.
'

L.p.

STAWKI OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ODBIOROWE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM DO
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

SPÓŁKI

Do cen i stawek opłat abonamentowych dolicza się należny podatek VAT.

_
zł/m2/rok0,35

zalanych spoin
klinkierowe i betonowe bez
4/ bruki inne niż kamienne,

spoin

mieszkaniowe.
wspólnoty i spółdzielnie
podmioty instytucjonalne,
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5. Warunki stosowania cen i stawek opłat :

1.Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie

same zasady technologiczne i techniczne.

2.Spółka świadczy usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla mieszkańców i innych
podmiotów na terenie Gminy Nysa.

3.W ramach działalności Spółka utrzymuje urządzenia wodno-kanalizacyjne będące w eksploatacji
w stałej gotowości do pracy.

4.Zakres świadczonych usług przez Spółkę jest taki sam dla wszystkich taryfowych grup odbiorców.

5.W zależności od ponoszonych przez Spółkę kosztów, ustalono stawki opłat dla poszczególnych
taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków. Jakość dostarczanych

ścieków (stopień zawartych w nich zanieczyszczeń) z poszczególnych źródeł ich pochodzenia powoduje
przy stałych kosztach ich przesyłu zmienne koszty oczyszczania.

6.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 zezwoleniu na
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz

w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Nysie uchwałą Nr LVI/916/06 z dnia 26 października
2006r.

6.W rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz do pomiaru

ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest jako różnica odczytów
wodomierza głównego i dodatkowego.

7.W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  świadczy wyłącznie  usługę
odprowadzania ścieków i brak jest urządzenia pomiarowego, a są zamontowane wodomierze na ujęciach
wody wówczas ilość odprowadzonych ścieków określa się zgodnie ze  wskazaniem wodomierza,

w przypadku gdy brak jest wodomierzy na ujęciach wody, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami
dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako
równą ilości ścieków określonej w umowie.

8.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe — na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym

okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
nieprawidłowego działania wodomierza. W przypadku awarii wodomierza innego niż wodomierz główny za

okres objęty awarią stosuje się średnie zużycie z ostatnich 6 miesięcy przed awarią lub w analogicznym
okresie odczytowym roku poprzedniego.

9.O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej opłata za odbiór ścieków opadowych

i roztopowych jest pobierana dwa razy w roku. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odbiór ścieków
opadowych i roztopowych w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty
jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

10.Stawka  opłaty  za  odbiór  ścieków opadowych  i roztopowych jest   wyliczona  zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. i wyrażona w zł/m2.

11.Opłata za odbiór ścieków opadowych i roztopowych jest naliczana dla powierzchni, z której
odprowadzane są ścieki do kanału deszczowego.


