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1. Informacje ogólne 

 

     Niniejsze taryfy sporządzono  w oparciu o dane kosztowe znajdujące uzasadnienie 

            w prowadzonej przez EXPRIM  Sp. z o.o.  rachunkowości oraz zgodnie z przepisami: 

            -  Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 

                ścieków /Dz.U. Nr 123 poz. 858 z 2006 r- tekst jednolity z późniejszymi zmianami/  

            -  Rozporządzenia Ministra Budownictwa  z dnia 28.06.2006 r.  / Dz. U.  Nr 127 

                poz.886 z 2006 r. / w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku  o  zatwierdzenie  

                taryf  oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę  i  zbiorowe 

                odprowadzenie ścieków. 

            Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy 

            wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- 

            kanalizacyjne, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych odprowadzanych 

            wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług  asenizacyjnych. 

            Zgodnie z art.22  w/w ustawy taryfa obejmuje także cenę za wodę  zużytą na cele 

            przeciwpożarowe. 

 

2. Rodzaje prowadzonej działalności. 

 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych  „EXPRIM” Sp. z o.o. 

jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w rozumieniu art.2 pkt 4 

Ustawy, prowadzi na terenie gminy Kobierzyce działalność gospodarczą w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Zgodnie z art. 16 Ustawy  EXPRIM Sp. z o.o. zapewnia świadczenie usług z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków przy 

wykorzystaniu oddanych jej w dzierżawę urządzeń wodociągowych  oraz urządzeń 

kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy,  na  obszarze  wskazanym 

w  zezwoleniu – decyzji nr 1/2006 Wójta Gminy z dnia 07.03.2006 r. w sprawie 

udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez  Spółkę zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i odprowadzanie ścieków. 

Gmina Kobierzyce w dniu 19.05.2006 r. zawarła   z  Przedsiębiorstwem Robót 

Instalacyjno Montażowym „EXPRIM” Sp. z o.o. KONTRAKT  obowiązujący  od  
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01 kwietnia 2006 r. do 31.03.2016 r. na mocy którego powierza  Spółce wykonywanie 

jej zadania własnego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

Kontrakt został sporządzony na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz.43 z późn. zm.), art.67 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 

177 z późn. zm.) oraz art. 35 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). w związku z decyzją Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3292/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. 

            Gmina Kobierzyce  oddaje  Spółce w dzierżawę urządzenia wodociągowe i urządzenia 

kanalizacyjne położone na obszarze Gminy oraz obiekty budowlane związane z 

wykonywaniem usługi dostawy wody i odbioru ścieków na okres od 01.04.2006 r. do 

31.03.2016 r. zgodnie z  Umową Dzierżawy zawartą  w dniu 19.05.2006 r. 

Umowa Dzierżawy została zawarta  na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o  gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz.43 z późn. zm.), art.67 

ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, 

poz. 177 z późn. zm.) oraz art. 35 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). w związku z decyzją Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3292/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r.  

 

3. Rodzaj i struktura taryfy. 

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ze względu na zróżnicowane koszty  

w poszczególnych grupach odbiorców zastosowało taryfę niejednolitą zarówno do 

ceny za dostarczoną wodę  jak i do ceny odprowadzanych ścieków. 

Przedsiębiorstwo zastosowało taryfę wieloczłonową,  ustalając   stawkę  opłaty 

abonamentowej   pobieraną od wszystkich taryfowych grup odbiorców wody. 

4. Taryfowe grupy odbiorców. 

 

4.1  Zaopatrzenie w wodę 

 

Grupa 1.     Zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i obiektów 

                     użyteczności publicznej / np. oświata, kultura, służba zdrowia / 
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                     Odbiorcy rozliczani są  za ilość dostarczonej wody w oparciu  

                      o wskazania wodomierza głównego lub wodomierza zainstalowanego  

                     w lokalu. 

                     Odbiorcy, którzy nie posiadają wodomierza rozliczani są  ryczałtem  

            według norm zużycia zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

                     Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.( Dz.U. Nr 8 poz. 70) 

                     w sprawie określenia  przeciętnych norm zużycia wody. 

 

Grupa  2.     Zaopatrzenie w wodę  odbiorców pozostałych nie wymienionych 

                     w grupie 1 (przemysł, usługi)  

                           

                     Odbiorcy rozliczani są  za  ilość dostarczonej wody w oparciu  

                     o wskazania wodomierza głównego. 

                

4.2 Odprowadzanie ścieków 

 

Grupa 1.     Odprowadzanie ścieków z  gospodarstw domowych i obiektów 

                     użyteczności publicznej / np. oświata, kultura, służba zdrowia / 

 

                     Odbiorcy rozliczani są  wg  ilości  zużytej  wody rozliczanej  

                     w oparciu  o wskazania wodomierza głównego lub wodomierza 

                     zainstalowanego w lokalu. 

                     Odbiorcy, którzy nie posiadają wodomierza rozliczani są  ryczałtem  

            według norm zużycia zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

                     Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.( Dz.U. Nr 8 poz. 70) 

                     w sprawie określenia  przeciętnych norm zużycia wody. 

 

Grupa  2.     Odprowadzanie ścieków  odbiorców pozostałych nie 

                     wymienionych w grupie 1 (przemysł, usługi)  

                           

                     Odbiorcy rozliczani są  za  ilość odprowadzonych ścieków według 

                     wskazań  przepływomierza  lub w uzasadnionych przypadkach  wg  

                     ilości  zużytej  wody rozliczanej  w oparciu  o wskazania wodomierza 

                     głównego lub wodomierza zainstalowanego w lokalu. 
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               Użyte w punkcie 4. określenia  oznaczają: 

1) wodomierz główny  -  przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, 

                                           znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym, 

2)   wodomierz zainstalowany w lokalu – przyrząd pomiarowy zainstalowany  

                                           w lokalu przy punkcie czerpalnym  i (lub) na instalacji 

                                           wewnętrznej budynku wielolokalowego poza lokalem, 

3)   przepływomierz      -  przyrząd pomiarowy  mierzący ilość odprowadzanych 

                                           ścieków.  

 

       5.   Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

  

             W rozliczeniach z  odbiorcami usług w zależności od  zakwalifikowania do 

              poszczególnej grupy taryfowej obowiązują zróżnicowane ceny, natomiast stawka 

              opłaty abonamentowej dla wszystkich grup taryfowych jest jednakowa. 

             W rozliczeniach za dostarczoną  wodę i odprowadzanie ścieków  Spółka stosuje : 

               

1) cenę za dostarczoną wodę  - wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 

      którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu  wodociągowo – 

      kanalizacyjnemu  za  1 m³  dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek od 

      towarów i usług określony odrębnymi przepisami  

 

2) cenę za odprowadzone ścieki -  wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych,  

      którą  odbiorca  usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu  wodociągowo 

      – kanalizacyjnemu  za  1 m³  odprowadzonych ścieków; do ceny dolicza się 

         podatek od towarów i usług określony odrębnymi przepisami  

 

3) stawkę opłaty abonamentowej  – wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych,  

    w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy (miesiąc) , którą odbiorca usług jest 

    obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu  za 

    utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub 

    kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza  lub przepływomierza 

    i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody i ilość odprowadzonych 

    ścieków; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług określony odrębnymi 

    przepisami.  
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5.1. Stawki opłat za dostarczoną wodę 

 

 

5.2. Stawki opłat za odprowadzane ścieki  

             

      

L.p. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 

 Wyszczególnienie  Jedno

stka 

miary 

 

Cena netto 
Cena brutto 

/ z VAT / 

1 Grupa 1. Zaopatrzenie w 

wodę gospodarstw domowych 

 i obiektów użyteczności 

publicznej / np. oświata, 

kultura, służba zdrowia / 

Cena za dostarczoną wodę zł/m³ 1,77 1,91 

2 Grupa 2. Zaopatrzenie w 

wodę  odbiorców pozostałych 

nie wymienionych w grupie 1 

(przemysł, usługi) 

Cena za dostarczoną wodę zł/m³ 3,91 4,22 

L.p. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 

 Wyszczególnienie  Jedno

stka 

miary 

 

Cena netto 
Cena brutto 

/ z VAT / 

1 Grupa 1.     

Odprowadzanie ścieków z  

gospodarstw domowych i 

obiektów 

użyteczności publicznej / np. 

oświata, kultura, służba zdrowia  

Cena za odprowadzone ścieki zł/m³ 7,15 7,72 

2 Grupa 2.  

Odprowadzanie ścieków 

odbiorców pozostałych nie 

wymienionych w grupie 1 

(przemysł, usługi)   

 

Cena za odprowadzone ścieki zł/m³ 8,71 9,41 
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5.3.  Stawka opłaty abonamentowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Warunki rozliczeń za  zaopatrzenie  w wodę i odprowadzanie ścieków 

 

1.  Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

       prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt.1 

       niniejszej  taryfy, na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości 

      dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

      2.   Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne. 

      3.   Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy 

            Odbiorca  usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym 

      4.   Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń 

            pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń 

            pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej 

            wody przez Spółkę. 

5. Ilośc wody dostarczonej ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego ,  

 wodomierza zainstalowanego w lokalu.  

6.   W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego 

      ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu  o przeciętne 

      normy zużycia  wody, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

      14 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr. 8). 

      7.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza ilośc 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 

L.p. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 

 Wyszczególnienie  Jednostk

a miary 

 

Cena 

netto 

Cena brutto 

/ z VAT / 

1 Wszyscy odbiorcy usług Stawka opłaty abonamentowej zł/miesiąc 1,10 

 

1,19 
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      iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby  miesięcy 

      nieprawidłowego działania wodomierza.  

      8.  Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na 

           warunkach i terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie 

           z wystawioną fakturą . 

      9.  Pozostałe zasady rozliczeń  precyzuje Regulamin dostarczania wody i  odprowadzania 

           ścieków na terenie Gminy Kobierzyce zatwierdzony Uchwałą  Nr LV/594/06 Rady 

          Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2006 r. 


