UCHWAŁA NR XX/151/2016
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, poz. 1893) Rada Miejska w Darłowie uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się określone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o.o. taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy miasta Darłowo, stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 maja 2016 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie
Krystyna Sokolińska
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Załącznik do Uchwały Nr XX/151/2016
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 marca 2016 r.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie Gminy Miasto Darłowo od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.
1.

Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Miasta Darłowo na okres 12
miesięcy od dnia 1 maja 2016 do dnia 30 kwietnia 2017.
Podstawę prawną opracowania taryfy stanowią:
· ustawa 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.), zwana dalej Ustawą
· rozporządzenie Ministra Budownictwa 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 (D.U. Nr 127, poz.886), zwane dalej Rozporządzeniem
Taryfowe ceny oraz stawki opłaty abonamentowej dotyczą Odbiorców usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzanie ścieków realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Darłowie.
2. Rodzaj prowadzonej działalności
Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków jest:
- pobór wody z ujęć wodnych i jej uzdatnianie,
- dostarczanie wody,
- odbiór ścieków,
- oczyszczenie ścieków w miejskiej oczyszczalni.
3.

Taryfowe grupy odbiorców usług
3.1 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy podstawowe grupy odbiorców usług:
· Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (ludność i cele socjalno-bytowe),
· Grupa 2 - odbiorcy pozostali (podmioty gospodarcze).
· Grupa 3 – odbiorcy nie posiadających wodomierzy
3.2 W zakresie odprowadzania ścieków wyłoniono trzy podstawowe grupy taryfowe odbiorców usług:
· Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (ludność i cele socjalno-bytowe),
· Grupa 2 - odbiorcy pozostali (podmioty gospodarcze).
· Grupa 3 - odbiorcy nie posiadający urządzeń do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków oraz wodomierzy.

4. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat
4.1 Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa wieloczłonowa
składająca się:
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§ z ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej za odczyt i
rozliczenie wodomierza niezależnie od zużycia – płaconej za każdy miesiąc. Stawka opłaty abonamentowej jest
wyrażona w złotych na miesiąc za każdy wodomierz bądź za każdą osobę w przypadku braku wodomierza.
4.2 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa wieloczłonowa składająca się
z:
§ ceny za odprowadzone ścieki wyrażonej w złotych za 1 m3 i opłaty abonamentowej pobieranej za okres
rozliczeniowy.
§ opłat zmiennych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych.
4.3 Ceny za dostarczoną wodę
Ustala się ceny za dostarczanie wody dla poszczególnych grup taryfowych:
Grupa odbiorców
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3

Jednostka miary
zł/m3
zł/m3
zł/m3

Cena netto
3,72
3,72
3,72

Ustala się stawki opłat abonamentowych dla poszczególnych grup taryfowych:
Grupa odbiorców
Grupa 1; Grupa 2
Grupa 3

Jednostka miary
(zł/miesiąc/licznik)
zł/osoba/m-c

Cena netto
5,00
10,40

4.4 Ceny za odprowadzone ścieki
Ustala się ceny za zrzut ścieków dla poszczególnych grup taryfowych:
Grupa odbiorców
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3

Jednostka miary
zł/m3
zł/m3
zł/m3

Cena netto
6,05
6,05
6,05

Ustala się stawki opłat abonamentowych dla poszczególnych grup taryfowych:
Grupa odbiorców
Grupa 3

Jednostka miary
(zł/miesiąc/osoba)

Cena netto
12,70

4.5
Do cen i stawek opłat opisanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2
pkt 9 - 11- rozporządzenie Ministra Budownictwa 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 (D.U. Nr 127, poz.886
4.6 Stawki opłat zmiennych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych.
I – Tabele opłat zmiennych
Tabela 1 - opłata zmienna 0,00 zł. dla ścieków o parametrach nie przekraczających żadnego
wskaźników
Wskaźnik
BZT5
ChZT z Cr
Zawiesiny og.
Zawiesiny łatwo opadające
Przewodność elektryczna właśc. (25°C)
Odczyn
Azot amonowy
Azot ogólny
Fosfor ogólny

Jednostka
mg O2 /dm3
mg O2 /dm3
mg /dm3
cm3 /dm3
μS/ cm
PH
mg NNH4 /dm3
mg N /dm3
mg P/ dm3
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z poniższych

Wielkość nie więcej niż
700
1000
500
10
1500
6,0-9,5
30
60
12
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Substancje ekstrahujące się eterem
naftowym (SEEN)
Temperatura

mg /dm3

50

°C

5-40

Tabela 2 – opłata zmienna 2,00 zł/m3 dla ścieków o przynajmniej jednym z parametrów zawartych w
granicach
Wskaźnik
BZT5
ChZT z Cr
Zawiesiny og.
Zawiesiny łatwo opadające
Przewodność elektryczna właśc.
(25°C)
Odczyn

Jednostka
mg O2 /dm3
mg O2 /dm3
mg /dm3
cm3 / dm3
μ S/cm

Wielkość w granicach od do
701-1900
1001-2100
501-1000
11-25
1500-3500

PH

Azot amonowy
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Substancje ekstrahujące się
eterem naftowym (SEEN)
Temperatura

mg NNH4 /dm3
mg N /dm3
mg P/dm3
mg/dm3

4,0-5,9
9,6-11,0
31-60
61-120
13-24
50-170

°C

1-5
41-45

Tabela 3 – opłata zmienna 3,00 zł./m3 dla ścieków o przynajmniej jednym z parametrów zawartych w
granicach
Wskaźnik
BZT5
ChZT z Cr
Zawiesiny og.
Zawiesiny łatwo opadające
Przewodność elektryczna właśc.
(25°C)
Odczyn

Jednostka
mg O2 /dm3
mgO2 /dm3
mg/dm3
cm3 /dm3
μS /cm

Wielkość powyżej
1901-2800
2101-3200
1001-1500
26-40
3501-4000

pH

Azot amonowy
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Substancje ekstrahujące się
eterem naftowym (SEEN)
Temperatura

mg NNH4 /dm3
mg N/dm3
mg P/dm3
mg/dm3

Poniżej 4,0
Powyżej 11,0
61-80
121-180
25-36
170-240

°C

Poniżej 1
Powyżej 45

Tabela 4 – opłata zmienna 5,00 zł/m3 dla ścieków o przynajmniej jednym z parametrów zawartych w
granicach
Wskaźnik
BZT5
ChZT z Cr
Zawiesiny og.
Zawiesiny łatwo opadające
Przewodność elektryczna właśc.
(25°C)
Odczyn

Jednostka
mg O2 /dm3
mgO2 /dm3
mg/dm3
cm3 /dm3
μS /cm

Wielkość powyżej
Powyżej 2801
Powyżej 3201
Powyżej 1501
Powyżej 41
Powyżej 4001

pH

Azot amonowy
Azot ogólny
Fosfor ogólny

mg NNH4 /dm3
mg N/dm3
mg P/dm3

Poniżej 4,0
Powyżej 11,0
Powyżej 81
Powyżej 181
Powyżej 37
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Substancje ekstrahujące się
eterem naftowym (SEEN)
Temperatura

mg/dm3

Powyżej 241

°C

Poniżej 1
Powyżej 45

II – ilości ścieków możliwe do przyjęcia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w celu
oczyszczenia zawarte w tabelach 2, 3 i 4 będą określane na podstawie analizy aktualnego obciążenia
powyższymi ładunkami eksploatowanej oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowo w Żukowie Morskim.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomościw przyrządy i urządzenia pomiarowe
5.1 Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie
z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionymi w pkt. 1 Taryfy.
5.2 Rozliczenia za dostarczaną wodę będą dokonywane miesięcznie:
5.2.1.
dla odbiorców z grupy 1, jako iloczyn ilości pobranej wody i ceny dla grupy 1 oraz opłaty
abonamentowej dla grupy 1.
5.2.2.
dla odbiorców z grupy 2, jako iloczyn ilości pobranej wody i ceny dla grupy 2 oraz opłaty
abonamentowej dla grupy 2.
5.2.3.
dla odbiorców z grupy 3, jako iloczyn przeciętnej ilości pobranej wody - ustalonej wg norm
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) i ceny dla grupy 3 oraz opłaty abonamentowej dla
grupy 3.
5.3
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich
wskazania. W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe – ilość odprowadzonych
ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
5.4
W przypadku niesprawności wodomierza, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza, a gdy jest to niemożliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności
wodomierza.
5.5 Przedsiębiorstwo na pisemny wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania
wodomierza. W przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.
5.6
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi. Opłata
abonamentowa ustalona jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody.
5.7
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w
terminach określonych w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
6.

Warunki stosowania cen i stawek opłat. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

6.1
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

wszystkich

6.2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług
informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę oraz awarii urządzeń wodociągowych.
6.3 Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w
przypadkach gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub
uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:
· Z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę,
· Dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia zdrowia lub środowiska.

Id: 9EA71BFD-CDE5-4E68-ABB6-6264D1F3E6FA. Podpisany

Strona 4

6.4 O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w ust. 2 przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje
odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.
6.5 Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzeniu w wodę inaczej, obowiązują następujące wymagania w
zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem odpowiednich parametrów
dostarczanej wody:
1/ udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
a) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w
świadczeniu usług,
b) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a,
c) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego.
6.6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców
usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę z wyprzedzeniem
umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.
6.7 Reklamacje
1
Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług
oraz wysokości opłat za usługi.
2
Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie, osobiście przez zainteresowanego
w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez
Zarząd przedsiębiorstwa.
3
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zobowiązane jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.
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