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Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji
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TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA OKRES 3 LAT NA TERENIE GMINY NIEBYLEC
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Projekt i uzasadnienie taryfy

Projekt taryfy:
1. Rodzaje prowadzonej działalności
2. Rodzaj i struktura taryfy
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek płat

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

a) zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług
b) standardy jakościowe odbiorców usług

Uzasadnienie:
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia
2. standardy Jakościowe usług w tym informacje dotyczące wpływu określonej taryfy na

poprawę świadczonych usług

3. Spodziewana poprawa jakości u sług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów
4. Zmiana warunków ekonomicznych w okresie obowiązywania taryfy
5. Bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych

Załączniki:
1. Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe.
2. Oświadczenie o braku planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
kanalizacyjnych.

Tabele:

1) Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i
stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę (Tabela A);(nie dotyczy)

2) Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i
stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (Tabela B);

3) Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociqgowo-
kanalizacyjnego (Tabela C);

4) Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela
D);

5) Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela E);
6) Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą

alokacji prostej (Tabela F); Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociqgowo-
kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości
zużycia wody oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w
okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela G);

7) Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków (Tabela H);



l. Rodzaj prowadzonej działalności

Niniejsze taryfy stanowią zestaw cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

obowiązujące na terenie Gminy Niebylec na okres 3 lat obowiązywania nowych taryf. Taryfy

określają również warunki ich stosowania.

Podstawą prawną opracowania taryfy są:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ), zwana dalej Ustawą,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca

2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków(Dz. U. z 2018 poz. 472), zwane dalej Rozporządzeniem.

Zgodnie z tymi przepisami nowe taryfy (art. 20 ust. 2 ustawy) zostały tak określone

aby zapewnić niezbędne przychody do prowadzenia zbiorowego odprowadzania

ścieków.

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie odbioru ścieków

świadczonych przez Urząd Gminy Niebylec.

Podstawą wyliczenia nowej ceny są wykonane koszty w roku obrachunkowym

poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (§2 pkt 5 Rozporządzenia) zdefiniowanym jako

36 kolejnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku.

Koszty o których mowa wcześniej uwzględniają także planowane zmiany warunków

ekonomicznych wpływających na ich poziom. Ceny określone w taryfie powinny być

zróżnicowane dla poszczególnych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych

różnic kosztów zbiorowego odprowadzenia ścieków (art. 20 ust. 3 ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę). W związku z tym, że nie ma znaczących różnic w kosztach

związanych z odbiorem ścieków, ceny będą jednakowe dla wszystkich odbiorców

Urząd Gminy Niebylec prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzenia

ścieków. Przedmiotem działania jest odprowadzenie ścieków za pomocą urządzeń

kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Urzędu Gminy Niebylec.

2. Rodzaj istruktura taryf.

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług świadczonych przez Urząd Gminy
Niebylec.

Przy rozliczeniach za dostarczone ścieki, wszystkich odbiorców usług obowiązuje H
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taryfa jednolita jednoczłonowa, tj. cena wyrażona w złotych za 1 m' odprowadzonych
ścieków

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej stosuje się dwie
taryfowe grupy:

1) Gospodarstwa domowe.
2) Pozostali odbiorcy.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Przy rozliczeniach w zakresie odprowadzonych ścieków stosuje się taryfę jednoczłonową.

Opłata wyrażona jest w złotych za 1 rrr' odprowadzonych ścieków.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się

podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania

niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen za odprowadzanie ścieków.

L.p. W_yszczególnienie Wielkość cen za odprowadzanie ścieków (netto)
Taryfowa Rodzaj cen i W okresie od l W okresie od 13 W okresie od 25
grupa stawek opłat do 12 miesiąca do 24 miesiąca do 36 miesiąca
odbiorców obowiązywania obowiązywania obowiązywania
usług taryfy taryfy taryfy

I Grupa l Cena usługi 4,24 4,27 4,31
odprowadzania
ścieków (zł/m")

2 Grupa 2 Cena usługi 4,24 4,27 4,31
odprowadzania
ścieków (zł/m")

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe.

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest

ryczałtowo zgodnie z Rozporządzeniem. O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe

odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi

w okresie rozliczeniowym wynoszącym trzy miesiące. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za

odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, w szczególności

zgodnie z fakturą.



6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ścieki dostarczane są od odbiorców usług za pomocą sieci kanalizacyjnych, które trafiają

na oczyszczalnię ścieków w Niebylcu i Lutczy. Określone w Taryfie ceny stosuje się przy

zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta, które wynikają z obowiązujących

przepisów prawnych, Regulaminu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Niebylec; umów o odprowadzanie ścieków.

6.a Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług

Zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest przez Gminę Niebylec w zakresie:

- odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Gmina Niebylec jest zobowiązana do zapewnienia zdolności (posiadanych urządzeń) do

realizacj i usług:

- niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, odprowadzania ścieków

w celu ich oczyszczania na oczyszczalni gminnej.

Obowiązek ten wypełnia się w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń oraz

zapewnienia ich należytego stanu technicznego.

Odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy na odprowadzania

ścieków zawartej pomiędzy Gminą Niebylec a odbiorcą usług.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług

w oparciu o takie same zasady techniczne i technologiczne.

6.b Standardy jakościowe odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych

obsługi odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, regulaminu

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niebylec oraz z umów zawartych

z poszczególnymi Odbiorcami usług kanalizacyjnych.

Obsługa odbiorców usług dotycząca rozpatrywania reklamacji, zawrerama umów

i kontaktów z odbiorcą usług, a także zgłaszania awarii urządzeń kanalizacyjnych oraz innych

informacji o charakterze technicznym zapewniona jest przez Referat Gospodarki

Przestrzennej i Infrastruktury. O zakłóceniach związanych z odprowadzaniem ścieków

Przedsiębiorstwo informuje odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty.
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