Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
W Jarosławiu, ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 28
działając na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz.139)
ogłasza taryfy
- dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej
Jarosław, z wyłączeniem obszaru i zakresu objętego działalnością Gminy Jarosław, zgodnie z porozumieniem
międzygminnym z dnia 12 sierpnia 2004 r.,
- dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarosław z
wyłączeniem obszaru i zakresu objętego działalnością Gminy Miejskiej Jarosław, zgodnie z porozumieniem
międzygminnym z dnia 12 sierpnia 2004 r,
obowiązujące od 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 zatwierdzone uchwałą Rady Miasta nr 165/XVI/2015
z dnia 25 listopada 2015 roku
1. Rodzaje prowadzonej działalności
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o. jako jednoosobowa spółka
Gminy Miejskiej Jarosław prowadzi podstawową działalność statutową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiot działania Przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie,
uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo uzyskało zezwolenie Zarządu Gminy Miejskiej Jarosław nr D/1/41/2002 z dnia
03.10.2002r. oraz Wójta Gminy Jarosław WG-055/1/03 z dnia 02.01.2003 na prowadzenie działalności w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2.
I

II

III

Taryfowe grupy odbiorców usług
Dokonano podziału odbiorców wody usług wodociągowo-kanalizacyjnych na trzy grupy taryfowe:
- gospodarstwa domowe
Grupa ta obejmuje: gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
wielorodzinnych i wielolokalowych,
- odbiorcy poza przemysłowi
instytucje użyteczności publicznej (w tym: szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, itp.), jednostki
budżetowe, placówki usługowe i handlowe (hotele, gastronomia, itp.), gminę (rozliczona za ilość wody
dostarczanej do zdrojów ulicznych, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, do
zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe) oraz innych nie wymienionych,
- odbiorcy przemysłowi
(zużywający wodę w procesach produkcyjnych i technologicznych).

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ma zastosowanie dla wszystkich grup odbiorców usług
taryfa jednolita dwuczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz stawki
opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie dla wszystkich grup odbiorców usług
taryfa ilościowa jednolita, jednoczłonowa zawierająca cenę za 1m3 odprowadzanych ścieków, za wyjątkiem
dostawców ścieków nie podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej . W tym przypadku stosuje się opłatę
abonamentową w wysokości i na zasadach jak przy zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.
3.1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
3.1.1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości:
Taryfowa grupa odbiorców
Cena netto w zł
Vat 8%
Cena brutto w zł
- Gospodarstwa domowe
4,62
0,37
4,99
- Odbiorcy poza przemysłowi
4,62
0,37
4,99
- Odbiorcy przemysłowi
4,64
0,37
5,01
3.1.2 Opłata abonamentowa
W zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy *
9,42
0,75
10,17
- wodomierze główne, wodomierze
w lokalach, wodomierze do określania
ilości bezpowrotnie zużytej wody w procesach
technologicznych
3.1.3 Opłata abonamentowa
W zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy *
9,42
0,75
10,17
3.

-wodomierz dodatkowy** do określenia
ilości wody zużytej bezpowrotnie
3.1.4 Opłata abonamentowa
W zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy *
- przy rozliczaniu na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody

6,31

0,50

3.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:
3.2.1 Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości:
Taryfowa grupa odbiorców
Cena netto w zł
- Gospodarstwa domowe
4,52
- Odbiorcy poza przemysłowi
4,52
- Odbiorcy przemysłowi
4,52
3.2.2 Opłata abonamentowa
W zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy *
9,42
- dla odbiorcy posiadającego urządzenie
pomiarowe
3.2.3 Opłata abonamentowa
W zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy *
9,42
- dla odbiorcy podłączonego do sieci
kanalizacyjnej, a korzystającego z innych
źródeł wody niż sieć wodociągowa PWIK

6,81

Vat 8%
0,36
0,36
0,36

Cena brutto w zł
4,88
4,88
4,88

0,75

10,17

0,75

10,17

*okres rozliczeniowy dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wynosi 2
miesiące ( nie więcej niż 6 opłat abonamentowych w ciągu roku).
*okres rozliczeniowy dla spółdzielni mieszkaniowych, ADM-ów, wspólnot, TBS-u, odbiorców przemysłowych i
poza przemysłowych wynosi 1 miesiąc ( nie więcej niż 12 opłat w ciągu roku).
*opłata abonamentowa naliczana jest przy fakturze za świadczone usługi w danym okresie rozliczeniowym.
**wodomierz zainstalowany dla mierzenia ilości wody zużytej do podlewania ogrodów, terenów zielonych, folii,
tuneli itp. spływającej bezpośrednio do gleby (gruntu).
3.3.Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych

Wskaźnik

Jednostka
stężenia

Stężenie
dopuszczalne

1

2

3

BZT5
ChZTCr

Jednostkowe stawki opłat za
przekroczenie warunków
wprowadzenia ścieków
przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych
Jednostka
Stawka opłaty
miary
netto*
4
5

3

500

zł/kg

8,60

3

750

zł/kg

4,76

Mg O2/dm
mg O2/dm
3

Zawiesina ogólna

mg/dm

500

zł/kg

2,29

Azot amonowy

mg NNH4/dm3

200

zł/kg

19,20

Fosfor ogólny

mg P/dm3

15

zł/kg

8,67

mg Cl/dm

1000

zł/kg

4,87

mg/dm3

100

zł/kg

460,65

Chlorki
Substancje ekstrahujące się eterem
naftowym

3

Odczyn
-odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub
niższy od dolnej wartości dopuszczalnej
o mniej niż 0,5 pH

1,32

-odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub
niższy od dolnej wartości dopuszczalnej
o 0,5 do 1,5 pH

3,30
6,5÷9,0

pH

zł/m3

-odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub
niższy od dolnej wartości dopuszczalnej
o 1,5 do 2,5 pH

6,58

-odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub
niższy od dolnej wartości dopuszczalnej
o 2,5 i więcej pH
Temperatura
-temperatura przekracza wielkość
dopuszczalną

12,76

0

C

do 35

zł/m3

0,66

* Do stawek netto wymienionych w kol.5 dolicza się VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia
faktury.
Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe
- ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w
przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
- ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku
urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości wody
pobranej lub określonej w umowie.
4.

5. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
-Określone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat stosuje się w zakresie świadczonych usług, przy zachowaniu
standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
oraz regulaminu.
- Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez
Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości
dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.
-Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych
przez Spółkę w okresach obrachunkowych, w terminie określonym w umowie, nie krótszym niż 14 dni od
dostarczenia faktury.
- Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:
1. Opłata za przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń uzależniona będzie od stwierdzenia przekroczenia
stężenia zanieczyszczeń i liczona będzie wg formuły: rzeczywista ilość ścieków pomnożona przez zwiększone
stężenie danego wskaźnika zanieczyszczeń razy stawka za 1 kg ładunku ( z wyjątkiem odczynu i temperatury)
2. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych naliczane są od dnia poboru
próbek ścieków , w których stwierdzono przekroczenie do dnia ustania przekroczenia.
3. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych będą naliczane w okresach
miesięcznych , a należności z tego tytułu płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury dostawcy ścieków
przemysłowych
4. Szczegółowe procedury prowadzenia kontroli jakości ścieków określa umowa z dostawcą ścieków
przemysłowych.

