Załącznik do Uchwały IX/60/2011
Rady Gminy Cisek z dn. 30.09.2011 r.

Taryfa cen i opłat za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków,
świadczone przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku,
obowiązująca na terenie Gminy Cisek w okresie
od 01 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r.

1. Rodzaje prowadzonej działalności.
Przedmiotem prowadzonej działalności Przedsiębiorstwa, wynikającym z umowy i wpisu
do rejestru sądowego jest:
pobór, uzdatnianie i dostawa wody,
prowadzenie

gospodarki

konserwacyjno

–

remontowej

sieci

i

urządzeń

wodociągowych w celu utrzymania ich w stałej zdolności eksploatacyjnej,
programowanie kierunków rozwoju branży wodociągowej,
wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy technicznej infrastruktury
wodociągowej,
dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowych na
terenie gminy,
towarowy transport drogowy,
obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,
sprzedaż detaliczna paliw,
roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne,
odprowadzanie ścieków,
eksploatacja sieci kanalizacyjnej.

2. Rodzaje i struktura taryf.
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków jest taryfą jednolitą, zawierającą jednakowe
ceny i stawki opłat dla wszystkich odbiorców usług.
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3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Nie dokonano podziału na grupy odbiorców usług odprowadzania ścieków, ponieważ
Gmina Cisek jest na etapie wprowadzania usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
W większości są to gospodarstwa domowe. W zakresie prowadzonej działalności zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo ponosi koszty
stałe zarówno obsługi klientów jak i również utrzymania urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych. Koszty te ponoszone są niezależnie od faktycznego poboru wody
i wprowadzanych ścieków i rozliczane są za pomocą stawki opłaty abonamentowej.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

4.1.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wysokość cen i stawek opłat za
usługę odprowadzania ścieków.

Taryfowa
Lp.

grupa
odbiorców

1

2

Symbol

Wyszczególnienie

taryfy

Stawka
netto

Jednostka

3

4

5

6

S

Cena za odprowadzone ścieki

5,89

zł/m3

Wszyscy

1.

odbiorcy
usług

4.2.

Wysokość stawek opłat.

Za dokonanie odbioru technicznego podłączenia nieruchomości do urządzeń
kanalizacyjnych 105,60 zł - przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.
Do wszystkich cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od
towarów i usług w wysokości określonej w przepisach prawa.
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5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
Przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków od odbiorców usług obowiązuje taryfa
jednoczłonowa, składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków.

5.1.

Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi, o ile umowa
zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej.

5.2.

Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego,
czy pobierał on wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

5.3.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na
warunkach i w terminach określonych w umowie.

5.4.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań
wodomierza głównego. Na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się
także ilość odebranych ścieków z nieruchomości, jako ilość równą dostarczonej
ilości wody.

5.5.

Ilość ścieków w nieruchomościach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala
się na podstawie wskazań tych urządzeń.

5.6.

W rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt
wodomierz dodatkowy mierzący wodę bezpowrotnie zużytą i zgłosili wcześniej
ten fakt Przedsiębiorstwu, ilość odprowadzanych ścieków ustalana jest jako
różnica odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

5.7.

W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do
nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone
przepisami prawa, a ilość ścieków jako równą ilości wody wynikającej z norm jej
zużycia.

5.8.

W przypadku świadczenia wyłącznie usługi odprowadzania ścieków, przy braku
urządzenia pomiarowego, 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.

5.9.

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
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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.
W taryfie obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodnie z Ustawą 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 poz. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa
z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).

6.1.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców
usług w oparciu o te same zasady techniczne i technologiczne.

6.2.

S.U.R. w Cisku świadczy usługi w zakresie dostawy wody oraz odbioru ścieków
wg cen zawartych w taryfie jedynie na terenie Gminy Cisek.

6.3.

W ramach swojej działalności S.U.R. w Cisku utrzymuje urządzenia wodno kanalizacyjne będące własnością Gminy Cisek w stałej gotowości do pracy.

6.4.

Opłata abonamentowa dotyczy odczytu i rozliczania dostawy wody oraz odbioru
ścieków i jest naliczana za cały okres rozliczeniowy, bez względu na użytkowanie
przyłącza.

7. Standardy jakościowe.
W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania
określone w:
Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 964),
przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.
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