Gliwice, dnia 21 maja 2021 r.
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach

„EKO-SAN" mgr inź. Ewa Fokczyńska
Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne
ul. Piłsudskiego 4
42-700 Lubliniec

Wójt Gminy Koszęcin
znak sprawy: GLRZT.70.81.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej

„uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej „Kpa”), po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego z wniosku EKO-SAN" mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja
i Instalacje Sanitarne z siedzibą w Lublińcu z dnia 09 lutego 2021 r. zatwierdzam taryfę za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Koszęcin na okres 3 lat.
Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE
W dniu 09 lutego 2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek EKO-SAN" mgr inż. Ewa
Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne z siedzibą w
Lublińcu (42-700), ul.
Piłsudskiego 4 z dnia 08 lutego 2021 r. o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie gminy Koszęcin na okres 3 lat.
W związku z tym, że przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne, pismem z dnia 12 lutego 2021 r.
wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia, poprzez przedłożenie wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych potwierdzonego za zgodność
z oryginałem wraz z uchwałą rady gminy oraz sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona do
reprezentowania podmiotu.
Pismem z dnia 23 lutego 2021 r. znak: L.dz.805/2021, które wpłynęło do organu regulacyjnego w dniu
24 lutego 2021 r. Wnioskodawca dostarczył wymagane dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonego
wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Koszęcin.
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w związku z tym, że przedłożony wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych nie został jeszcze zatwierdzony przez Wójta Gminy Koszęcin i uchwalony
przez Radę Gminy, organ regulacyjny w dniu 26 lutego 2021 r. wystosował pismo do Wójta Gminy
Koszęcin, czy wszczęto procedurę w powyższej sprawie.

Pismem z dnia 10 marca 2021 r. znak: KZK.7021.2.15.2021, które wpłynęło do organu regulacyjnego
w dniu 15 marca 2021 r. wyjaśniono, iż procedura w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju

i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Koszęcin została wszczęta.
Pismem z dnia 19 marca 2021 r. znak GL.RZT.70.81.2021.BN organ regulacyjny zawiadomił strony
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Koszęcin na okres 3 lat.

Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on
sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z tego powodu organ regulacyjny
wystosował wezwanie w dniu 19 marca 2021 r. znak: GL.RZT.70.81.2021.BN w trybie art. 27b ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do
korekty załączonych tabel oraz uzupełnienia wniosku o dodatkowe wyjaśnienia.
W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 29 marca 2021 r. znak: Ldz.1299/2021, które wpłynęło do
organu regulacyjnego w dniu 30 marca 2021 r., Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie
terminu na złożenie stosownych wyjaśnień.

Organ regulacyjny w odpowiedzi na powyższą prośbę w dniu 31 marca 2021 r. poinformował
o wyznaczonym terminie na złożenie wyjaśnień.
Pismem z dnia 15 kwietnia 2021 r. znak: L.dz.1485/2021, które wpłynęło do organu regulacyjnego 16
kwietnia 2021 r. Wnioskodawca ustosunkował się do punktów wezwania składając stosowne
wyjaśnienia.
Po przeanalizowaniu zebranych dokumentów organ regulacyjny wystosował wezwanie znak:
GL.R2T.70.81.2021.BN w dniu 21 kwietnia 2021 r. w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.
Pismem z dnia 06 maja 2021 r. znak: Ldz. KW/282/2021, które wpłynęło do organu regulacyjnego 07
maja 2021 r. Wnioskodawca ustosunkował się do punktów wezwania składając stosowne wyjaśnienia.
Zawiadomieniem z dnia 13 maja 2021 r. znak: GL.RZT.70.81.2021 organ regulacyjny poinformował

strony postępowania o zakończeniu postępowania I możliwości zapoznania się z materiałem
dowodowym.
Strony postępowania nie skorzystały z ww. uprawnienia.
Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny,

weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.
Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co
następuje.
Materlalnoprawną podstawę decyzji o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę I zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. Natomiast szczegółowe sposoby określania taryf i odpowiednio ich ocena

przez organ regulacyjny odbywa się na podstawie aktu wykonawczego do ww. ustawy, tj.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie

określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472). Oceniając projekt
taryfy, organ regulacyjny analizuje jej uzasadnienie oraz bada jej zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

działalności

w

zakresie

zbiorowego

zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług.
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poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie
ewidencji księgowej, z uwzględnieniem celowości ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony

interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Z powyższym koresponduje § 3 ww.

Rozporządzenia, na podstawie którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje
taryfę w sposób zapewniający m.in. uzyskanie niezbędnych przychodów oraz ochronę odbiorców usług
przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Niewątpliwie § 3 pkt 1 lit. b przywołanego

Rozporządzenia należy do kategorii przepisów więżących, bowiem zapewnia ochronę odbiorców usług
przez nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, jednakże prawidłowe ustalenie stanu
faktycznego nie może pominąć zasady wynikającej z § 3 pkt 1 lit. a ww. Rozporządzenia, zgodnie
z którym opracowanie taryfy następuje w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów.

Przedłożony wniosek wraz z uzupełnieniami został poddany szczegółowej analizie pod względem
kryteriów warunków ekonomicznych oraz weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich

ponoszenia. Organ regulacyjny zważa, iż Wnioskodawca w swoich wyjaśnieniach podniósł okoliczności
uzasadniające zaproponowanie cen za świadczone usługi we wnioskowanej wysokości.
Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy, a w szczególności zweryfikował sprawozdania finansowe
za ostatnie trzy lata obrotowe, zakres świadczonych usług, tabele zawierające porównanie cen i stawek
opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, poziom

niezbędnych przychodów Wnioskodawcy, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup
odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za świadczone
usługi. Jednocześnie organ dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług
poniesionych w latach obrachunkowych ustalonych na podstawie ewidencji księgowej
z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf.
Wnioskodawca wskazał elementy wpływające na ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
tj. wzrost ceny hurtowego zakupu wody, wzrost kosztów wynagrodzeń, kosztów energii elektrycznej
oraz podatków i opłat. Planowane wysokości cen i stawek opłat mają na celu pokrycie wszystkich
kosztów
funkcjonowania.
Prognoza
kosztów
została
oparta
na:
założeniach
makro
i mikroekonomicznych, prognozie zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków

ich świadczenia.
Pod uwagę zostały wzięte: stopa inflacji, wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. Wysokość
kosztów zaopatrzenia w wodę została określona na podstawie ilości sprzedanej wody
z uwzględnieniem wzrostu sprzedaży w latach 2021 - 2024 i planowanych cen jednostkowych ww.

usług.
Określone przez Wnioskodawcę założenia ekonomiczne spowodowały ustalenie cen i stawek opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę, tak jak w załączniku do decyzji.
W przedstawionym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym, pozytywnie oceniono
i zweryfikowano wniosek taryfowy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Koszęcin na
okres 3 lat, ponieważ okoliczności sprawy oraz złożone wyjaśnienia uzasadniają przyjęcie
rozstrzygnięcia jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07 zł
uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego o numerze 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021

w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
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POUCZENIE

1.

2.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z upoważnienia Dyrektora

otrzymują:
1.
EKO-SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska, Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne, ul. Józefa Piłsudskiego 4,42-700 Lubliniec
2.
Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10,42-286 Koszęcin
3.

Wydział RZT a/a

4.

BIP
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Fokczyńska
Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej w Gliwicach PGW WP

p,o.

z dnia
Joteót^b^hół

znak:

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ W GMINIE KOSZĘCIN NA OKRES
TRZECH LAT

Wyciąg z treści taryfy jest ogłoszony na stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, taryfa jest zamieszczona
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koszęcin,
na stronie internetowej przedsiębiorstwa EKO-SAN i udostępniona w jego

biurze.
Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać

postanowienia taryfy poprzedniej.
«e
mgriit'
a Fokc^yńske
t/ŚCfCIHl,

Ul. Piłsudskiego 4,42-700 Lubliniec
Tel. 34 356-46-70

www.eko-san.com
NIP 575-160-23-28

e-mati: biuro@eko-san.com
REGON 151976942
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1. Rodzaj prowadzonej działalności
Przedsiębiorstwo „EKO-SAN” mgr inż. Ewa Fokczyńska, Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje
Sanitarne, ul. Piłsudskiego 4,42-700 Lubliniec, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Koszęcin Nr 1/2004
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie,
uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą
urządzeń wodociągowych.
Przedsiębiorstwo prowadzi też sprzedaż hurtową wody dla miejscowości Draliny
i Harbułtowice w gminie Kochanowice.
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz
określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Koszęcin na okres 3 lat.

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 2020 r.
poz. 2028), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o 2a^twierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2018 r. poz. 472), zwanego dalej Rozporządzeniem.

2. Rodzaj i struktura taryfy
Na podstawie kryteriów, o których mowa w §13 i §14 Rozporządzenia przyjęto taryfę
wieloczłonową, zawierającą cenę wody i stawkę opłaty abonamentowej, o strukturze
niejednolitej, tzn. zawierającą zróżnicowaną cenę za dostarczoną wodę i zróżnicowaną stawkę
opłaty abonamentowej dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
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3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę oraz kosztów odczytu
i rozliczania , dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców
usług:

L.p.
0

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
usług

1

2

1.
1.1.

Zaopatrzenie w wodę
WlAl
Budynki mieszkalne jedno
i wielorodzinne, instytucje
użyteczności publicznej oraz
placówki usługowe świadczące
usługi 0 charakterze socjalnobytowym i inne wyżej nie
wymienione

1.2.

W1A2
Budynki mieszkalne jedno
i wielorodzinne, instytucje
użyteczności publicznej oraz
placówki usługowe świadczące
usługi 0 charakterze socjalnobytowym i inne wyżej nie
wymienione

1.3.

W1A3
Budynki mieszkalne jedno
i wielorodzinne, instytucje
użyteczności publicznej oraz
placówki usługowe świadczące
usługi 0 charakterze socjalnobytowym i inne wyżej nie
wymienione

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł
prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość.
dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania
wodomierza
głównego,
odbiorcy
wody
przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalnobytowe np. placówki opiekuńczo - wychowawcze
i oświatowe, sklepy, zakłady usługowe i inne, oraz
gmina zgodnie z art. 22 - obsługiwani przez
Inkasenta
Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł
prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość
dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania
wodomierza
głównego,
odbiorcy
wody
przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalnobytowe np. placówki opiekuńczo - wychowawcze
i oświatowe, sklepy, zakłady usługowe i inne, oraz
gmina zgodnie z art. 22 - otrzymujący fakturę
pocztą tradycyjną
Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł
prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość
dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania
wodomierza
głównego,
odbiorcy
wody
przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalnobytowe np. placówki opiekuńczo - wychowawcze
i oświatowe, sklepy, zakłady usługowe i inne, oraz
gmina zgodnie z art. 22 - otrzymujący fakturę
pocztą elektroniczną
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W1A4
Budynki mieszkalne jedno
i wielorodzinne, instytucje
użyteczności publicznej oraz
placówki usługowe świadczące
usługi 0 charakterze socjalnobytowym i inne wyżej nie
wymienione

1.5.

W1A5
Budynki mieszkalne jedno
i wielorodzinne, instytucje
użyteczności publicznej oraz
placówki usługowe świadczące
usługi o charakterze socjalnobytowym i inne wyżej nie
wymienione

1.6.

W1A6
Budynki mieszkalne
wielorodzinne

5

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł
prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość
dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania
wodomierza
głównego,
odbiorcy
wody
przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalnobytowe np. placówki opiekuńczo - wychowawcze
i oświatowe, sklepy, zakłady usługowe i inne, oraz
gmina zgodnie z art. 22
- obsługiwani
w stacionamym Biurze Obsługi Klienta
Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł
prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość
dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania
wodomierza
głównego,
odbiorcy
wody
przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalnobytowe np. placówki opiekuńczo - wychowawcze
i oświatowe, sklepy, zakłady usługowe i inne, oraz
gmina zgodnie z art. 22 - korzystający
z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
Właściciele oraz posiadający inny tytuł prawny
do lokalu, rozliczani za ilość dostarczonej wody
ustaloną w oparciu o wskazania podlicznika obsługiwani przez Inkasenta

Użyte w tabeli określenia oznaczają:
1/ wodomierz główny- przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się
na każdym przyłączu wodociągowym,
2/ podlicznik - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody do części budynku lub
wyodrębnionego lokalu zamontowany za wodomierzem głównym.

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:

1/ cena - wyrażona w złotych za 1 m’ dostarczonej wody,
2/ stawka opłaty abonamentowej - nie zależna od ilości dostarczonej wody, płacona za każdy
miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowity brak,
wyrażona w złotych na odbiorcę usług za miesiąc z uwzględnieniem kosztów rozliczania lub
kasowania w zależności od okresu rozliczeniowego.
Do cen i stawek opłat (netto ), zgodnie z § 2, pkt. 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się
podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% wprowadzony odrębnymi przepisami.
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4.1 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca
obowiązywania nowej taryfy:

L.p.

Taryfowa
grupa
odbiorców

1

I
WlAl

2

W1A2

3

W1A3

4

W1A4

5

W1A5

6

W1A6

Wyszczegółnienie

Cena
Stawka opłaty
netto

z VAT

Jednostka
miary
w?' 5 :

cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej

4,20
1136

4,54
12,27

złZm’
zł/wodomierz/ miesiąc

4,20
11,07

4,54
11,96

zł/m’
zł/wodomierz/ miesiąc

4,20
936

4,54
10,11

zVm’
zł/wodomierz/ miesiąc

4,20
9,36

4,54
10,11

zł/m^
zł/wodomierz/ miesiąc

4,20
6,46

4,54
6,98

zł/m»
zł/wodomierz/ miesiąc

4,20
6,53

434
7,05

zł/m’
zł/wodomierz/ miesiąc

4.2 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca
obowiązywania nowej taryfy:

L.p.

Taryfowa
grupa
odbiorców

1

WlAl

2

W1A2

3

W1A3

4

W1A4

Wyszczególnienie

Cena
Stawka opłaty
netto
1 z VAT

Jednostka
miary

cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej

432
11,81

4,56
12,75

zł/m’
zł/wodomierz/ miesiąc

4,22
11,68

4,56
12,61

zł/m^
zł/wodomierz/ miesiąc

4,22
9,24

4,56
9,97

zl/m’
zł/wodomierz/ miesiąc

cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej__________

4,22
9,24

4,56
9,97

zł/m'
zł/wodomierz/ miesiąc
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5

W1A5

cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej

4,22
631

4,56
6,82

zł/m’
zł/wodomierz/ miesiąc

6

W1A6

cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej

432
6,84

4,56
739

zł/m^
zł/wodomierzZ miesiąc

4.3 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania nowej taryfy:

L.p.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
Stawka opłaty

Jednostka
miary

netto

zVAT

cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej

4,22
12,37

4,56
1336

zł/m’
zł/wodomierz/ miesiąc

432
1239

4,56
1338

zł/m’
zł/wodomierz/ miesiąc

cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty
abonamentowej

432
9,20

4,56
9,94

zł/m’
zł/wodomierz/ miesiąc

4,22
930

4,56
9,94

zł/m’
zł/wodomierz/ miesiąc

432
6,25

4,56
6,75

zł/m’
zł/wodomierz/ miesiąc

432
6,95

4,56
7,51

zł/m’
zł/wodomierz/ miesiąc

i ^0

1

WlAl

2

W1A2

3

W1A3

4

W1A4

5

W1A5

6

W1A6

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe
5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 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 pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone
usługi.

5.3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego,
czy Odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.
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5.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach
określonych w umowie.
5.5. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu
na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.
5.6. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań
wodomierza głównego.
5.7. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej
do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone
odrębnym przepisem prawa.
5.8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego dzi^ania 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.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1.

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Symbol taryfowej
grupy odbiorców
usług
0

WlAl

W1A2
W1A3

W1A4
W1A5
W1A6

Zakres świadczonych usług

1

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie)
budynków dla celów spożycia i socjalno-bytowych,
gminy dla realizacji jej zadań własnych określonych w art.22 Ustawy
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie)
budynków dla celów spożycia i socjalno-bytowych ,
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie)
budynków dla celów spożycia i socjalno-bytowych,
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie)
budynków dla celów spożycia i socjalno-bytowych,
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie)
budynków dla celów spożycia i socjalno-bytowych,
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie)
budynków dla celów spożycia i socjalno-bytowych,
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6.2.

9

Standardy jakościowe obsługi usług

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów
wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy w Koszęcinie
uchwałą Nr 3 I/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zpóźn. zm.
Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

