Zasady obciąŜania odbiorców usług
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Olsztynie w roku 2007

I. Postanowienia ogólne
1. Zasady niniejsze obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r.
2. Z dniem 1 stycznia 2007 r. wprowadza się zasady obciąŜania odbiorców usług
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie (zwanej dalej Spółką)
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzi się z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfie cen i opłat oraz ilości
dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
4. Dla dostawców ścieków, u których ładunek zanieczyszczeń jest wyŜszy niŜ w ściekach
socjalno-bytowych z gospodarstw domowych, umowy określą warunki przyjmowania
tych ścieków.
5. Taryfy wchodzą w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 roku na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r.) - zwanej dalej
Ustawą.
6. Obowiązujące taryfy, to:
1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
1.1. ceny za m³/zł dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców;
1.2. stawki opłat abonamentowych na odbiorcę:
• w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego,
• w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody do
podlewania ogrodów,
• w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zuŜytej,
• w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody
dostarczonej do lokalu w budynku wielolokalowym,
• w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm
zuŜycia wody.
2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
2.1. ceny za m³/zł dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców;
2.2. stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę:
• w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego,
• w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody
dostarczonej do lokalu w budynku wielolokalowym,
• w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŜycia
wody.
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II. Wyodrębnienie grup odbiorców
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dzielą się na następujące grupy:
1. Gospodarstwa domowe.
2. Przemysł i usługi.
3. Pozostali odbiorcy.

III. Sposób ustalania ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków
1. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza
głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
określenia przeciętnych norm zuŜycia wody Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002 r.).
2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
a w przypadku ich braku ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy,
jako równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie.
W przypadku świadczenia przez przedsiębiorstwo wod.-kan. wyłącznie usług
odprowadzania ścieków oraz braku urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się
zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zuŜycia wody, określonych na
podstawie art. 27 ust. 3 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r.
w sprawie przeciętnych norm zuŜycia wody ( Dz. U. Nr 8 poz. 70).

IV. ObciąŜenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Odbiorcy obciąŜani
według taryfy zawierającej:
1. Ceny i stawki opłat za wodę dostarczaną i odprowadzane ścieki dla odbiorców
rozliczeniach według wskazań wodomierza i głównego oraz dla odbiorców
rozliczeniach ryczałtowych.
2. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących
posiadaniu Przedsiębiorstwa.
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Przykład naliczenia ceny za odbiór wstępny sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z
zastosowaniem mnoŜnika ceny podstawowej:
cena usługi = 93 zł. + ( n - 1) × 93 × 0,2
93 - cena jednostkowa za odbiór wstępny odcinka sieci o średnicy do 300 mm
i długości do 50 m,
n - ilość odcinków o długości 50 m ( liczony jest kaŜdy rozpoczęty odcinek, np. dla
sieci o długości 206 m n = 5),
0,2 - mnoŜnik do ceny podstawowej.
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V.

Sposób przyporządkowania odbiorców do poszczególnych grup w zakresie
dostawy wody

1. Gospodarstwa domowe
Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się następujących odbiorców:
1) właścicieli domków jednorodzinnych,
2) właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych oraz wspólnot,
3) zarządców osiedli mieszkaniowych,
4) spółdzielnie mieszkaniowe,
którzy pobierają wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych do celów
socjalno - bytowych.

2. Przemysł i usługi
2.1. Do tych grup odbiorców przyporządkowuje się odbiorców prowadzących
działalność gospodarczą, dla których głównym powodem poboru wody jest
wykorzystywanie jej do celów produkcyjnych, technologicznych lub usługowych.
2.2. Kwalifikacja do tej grupy następuje na podstawie posiadanej przez Spółkę wiedzy
na temat odbiorców typu produkcyjnego lub usługowego.
2.3. W razie ewentualnej reklamacji przyporządkowania do grupy naleŜy przedstawić
w siedzibie Spółki dokumenty o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Pozostali odbiorcy
3.1. Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność
niezwiązaną z produkcją, taką jak: stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe,
wyznaniowe, jednostki sfery budŜetowej, słuŜba zdrowia, szkolnictwo i inni.
3.2. Podstawę zaliczenia do grupy stanowią uchwały i decyzje o powołaniu jednostek lub
zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, wypisy z właściwych
rejestrów.

VI. Sposób przyporządkowania dostawców ścieków do poszczególnych grup
w zakresie odprowadzania ścieków
Zasada przyporządkowania dostawców ścieków do poszczególnych grup jest toŜsama do
zasady przyporządkowania odbiorców do poszczególnych grup w zakresie dostawy wody.

VII.

Rozliczenie za dostawę wody i odbiór ścieków na przełomie danego roku i
roku następnego.

Rozliczenie za dostawę wody i odbiór ścieków za okres pomiędzy odczytem poprzednim
a aktualnym wypadającym w następnym roku, będzie ustalone na podstawie średniego
dziennego zuŜycia.
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