WARUNKI STOSOWANIA TARYF
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIAW WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
na terenie Gminy Chodzież
w okresie
od 26.05.2018 r.
do 26.05.2021 r.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży informuje, że dla taryf
zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy decyzją nr
BD.RET.070.103.2018.EK obowiązują następujące warunki stosowania:
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1. Informacje ogólne
Taryfy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. 2017,
poz. 328, 1566, 2180), zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2018, poz. 472) , zwanego dalej
„rozporządzeniem taryfowym” oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca
2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych
oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1757). Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf
i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub
rozporządzeń.
Ceny i stawki opłat określone w taryfie dotyczą wszystkich odbiorców usług
wodociągowo - kanalizacyjnych

z

wyłączeniem

podmiotów

kupujących

wodę

hurtowo i dostawców nieczystości płynnych z terenów nieskanalizowanych, odpadów
do utylizacji

oraz

wód opadowych i

roztopowych odprowadzanych kanalizacją

deszczową. Taryfa służy również rozliczeniom, o których mowa w art. 22 ustawy.
2. Rodzaje prowadzonej działalności
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży, decyzjami Wójta Gminy
Chodzież

- z dnia 15.11.2002 r. i Nr OŚ 7033-1/2005 z dnia 7.03.2005 r. uzyskały

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Chodzież.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:
1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
- ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto
umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Spółki,
2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
-

oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców,
z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.
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3. Rodzaj i struktura taryfy
Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający: uzyskanie
niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat
i cen, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług do
racjonalnego użytkowania wody, ograniczania zanieczyszczenia ścieków, łatwość obliczania
opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Spółka przedstawia taryfę niejednolitą
wieloczłonową składająca się z:
a) ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
b) opłaty abonamentowej, wyrażanej w złotych na odbiorcę na okres rozliczeniowy.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, Spółka przedstawia taryfę
niejednolitą wieloczłonową składająca się z:
a) ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków,
b) opłaty abonamentowej, wyrażanej w złotych na odbiorcę na okres rozliczeniowy.
4. Taryfowe grupy odbiorców usług
Zgodnie z rozporządzeniem taryfowym, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne
uwarunkowania, w szczególności:
a) wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych
grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,
b) dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, strukturę
planowanych taryf,
c) spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji,
w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
d) stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
e) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.
Dla wszystkich grup taryfowych obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy.
Uwzględniając powyższe, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe
grupy odbiorców:
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Tabela 1A. Taryfowe grupy odbiorców – taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyróżnione zostały 48 taryfowe grupy
odbiorców usług, ich rozróżnienie jest zrealizowane w oparciu o cenę 1 m³ dostarczanej wody
oraz wysokość stawki opłaty abonamentowej.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług

Symbol grupy

Rodzaj
otrzymywanej
faktury

Przepustowość wodomierza
lub urządzenia
pomiarowego (Qɴ, Q₃) mᶾ/h

Sposób odczytu wodomierza lokalowego

I. Odbiorca: Korzystający z wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz do celów
rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego.
1

grupa 1

GWST 1-2,5

faktura papierowa

1-2,5

2

grupa 2

GWST >2,5

faktura papierowa

>2,5

3

grupa 3

GWSE 1-2,5

e-faktura

1-2,5

4

grupa 4

GWSE >2,5

e-faktura

>2,5

II. Odbiorca: Korzystający z wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz do
celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich. Odprowadzający ścieki. Rozliczenia w
oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.
5

grupa 5

GWSKT;
GŚVT 1-2,5

faktura papierowa

1-2,5

6

grupa 6

GWSKT;
GŚVT >2,5

faktura papierowa

>2,5

7

grupa 7

GWSKE;
GŚVE 1-2,5

e-faktura

1-2,5

GWSKE;
e-faktura
>2,5
GŚVE >2,5
III. Odbiorca: Korzystający z wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz do
celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich. Odprowadzający ścieki. Rozliczenia w
oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego z wodomierzem dodatkowym mierzącym ilość wody
bezpowrotnie pobranej.
GWSKZT;
wodomierz dodatkowy odczytywany za
9
grupa 9
faktura papierowa
1-2,5
GŚVT 1-2,5
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
GWSKZT;
wodomierz dodatkowy odczytywany za
10
grupa 10
faktura papierowa
>2,5
GŚVT >2,5
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
GWSKZE;
wodomierz dodatkowy odczytywany za
11
grupa 11
e-faktura
1-2,5
GŚVE 1-2,5
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
GWSKZE;
wodomierz dodatkowy odczytywany za
12
grupa 12
e-faktura
>2,5
GŚVE >2,5
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
8

grupa 8

IV. Odbiorca: Korzystający z wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz do
celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich. Rozliczenia w oparciu o wskazania
wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym
13

grupa 13

GWSTOL

faktura papierowa

wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Odbiorcy usług

14

grupa 14

GWSEOL

e-faktura

wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Odbiorcy usług
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15

grupa 15

GWSTDL

faktura papierowa

wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

16

grupa 16

GWSEDL

e-faktura

wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

V. Odbiorca: Korzystający z wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz do
celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich. Odprowadzający ścieki. Rozliczenia w
oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym.
17

grupa 17

GWSKTOL;
GŚVTOL

faktura papierowa

wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Odbiorcy usług

18

grupa 18

GWSKEOL;
GŚVEOL

e-faktura

wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Odbiorcy usług

19

grupa 19

GWSKTDL;
GŚVTDL

faktura papierowa

wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

20

grupa 20

GWSKEDL;
GŚVEDL

e-faktura

wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

VI. Odbiorca: Korzystający z wody na cele produkcji żywności i farmaceutyków. Odprowadzający ścieki. Rozliczenia w oparciu
o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.
GWŻKT; GŚVT
faktura papierowa
1-2,5
1-2,5
GWŻKT; GŚVT
22
grupa 22
faktura papierowa
>2,5
>2,5
GWŻKE; GŚVE
23
grupa 23
e-faktura
1-2,5
1-2,5
GWŻKE; GŚVE
24
grupa 24
e-faktura
>2,5
>2,5
VII. Odbiorca: Korzystający z wody na cele produkcji żywności i farmaceutyków. Odprowadzający ścieki. Rozliczenia w
oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego z wodomierzem dodatkowym mierzącym ilość wody
bezpowrotnie pobranej.
GWŻKZT;
wodomierz dodatkowy odczytywany za
25
grupa 25
faktura papierowa
1-2,5
GŚVT 1-2,5
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
GWŻKZT;
wodomierz dodatkowy odczytywany za
26
grupa 26
faktura papierowa
>2,5
GŚVT >2,5
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
GWŻKZE;
wodomierz dodatkowy odczytywany za
27
grupa 27
e-faktura
1-2,5
GŚVE 1-2,5
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
GWŻKZE;
wodomierz dodatkowy odczytywany za
28
grupa 28
e-faktura
>2,5
GŚVE >2,5
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
21

grupa 21

VIII. Odbiorca: Korzystający z wody na cele produkcji żywności i farmaceutyków. Odprowadzający ścieki. Rozliczenia w
oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym.
29

grupa 29

GWŻKTDL;
GŚVTDL

faktura papierowa

wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

30

grupa 30

GWŻKEDL;
GŚVEDL

e-faktura

wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

IX. Odbiorca: Korzystający z wody na cele inne. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego.
31

grupa 31

GWIT 1-2,5

faktura papierowa

1-2,5

32

grupa 32

GWIT >2,5

faktura papierowa

>2,5

33

grupa 33

GWIE 1-2,5

e-faktura

1-2,5

34

grupa 34

GWIE >2,5

e-faktura

>2,5
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X. Odbiorca: Korzystający z wody na cele inne. Odprowadzający ścieki. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego.
35

grupa 35

GWIKT; GŚVT
1-2,5

faktura papierowa

1-2,5

36

grupa 36

GWIKT; GŚVT
>2,5

faktura papierowa

>2,5

37

grupa 37

GWIKE; GŚVE
1-2,5

e-faktura

1-2,5

38

grupa 38

GWIKE; GŚVE
>2,5

e-faktura

>2,5

XI. Odbiorca: Korzystający z wody na cele inne. Odprowadzający ścieki. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego z wodomierzem dodatkowym mierzącym ilość wody bezpowrotnie pobranej.
39

grupa 39

40

grupa 40

41

grupa 41

42

grupa 42

GWIKZT; GŚVT
faktura papierowa
1-2,5
GWIKZT; GŚVT
faktura papierowa
>2,5
GWIKZE; GŚVE
e-faktura
1-2,5
GWIKZE; GŚVE
e-faktura
>2,5

1-2,5
>2,5
1-2,5
>2,5

wodomierz dodatkowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
wodomierz dodatkowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
wodomierz dodatkowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
wodomierz dodatkowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

XII. Odbiorca: Korzystający z wody na cele inne. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza, z osobą korzystającą z lokalu
w budynku wielolokalowym.
wodomierz lokalowy odczytywany za
43
grupa 43
GWITDL
faktura papierowa
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
wodomierz lokalowy odczytywany za
44
grupa 44
GWIEDL
e-faktura
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
XIII. Odbiorca: Korzystający z wody na cele inne. Odprowadzający ścieki. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z
osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym.
GWIKTOL;
wodomierz lokalowy odczytywany za
faktura papierowa
GŚVTOL
pomocą modułu radiowego Odbiorcy usług
GWIKEOL;
wodomierz lokalowy odczytywany za
46
grupa 46
e-faktura
GŚVEOL
pomocą modułu radiowego Odbiorcy usług
XIV. Odbiorca: Korzystający z wody na cele inne: przeciwpożarowe, z hydrantów, do prowadzenia inwestycji w infrastrukturę
wod-kan, inwestycji drogowych.
45

grupa 45

47

grupa 47

GWIPE

e-faktura

48

grupa 48

GWIPT

faktura papierowa

Tabela 1B. Taryfowe grupy odbiorców- taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyróżnionych zostało 36 taryfowych
grup odbiorców usług, ich rozróżnienie jest zrealizowane w oparciu o wysokość stawki opłaty
abonamentowej.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług

Symbol grupy

Rodzaj
otrzymywanej
faktury

Przepustowość wodomierza
lub urządzenia
pomiarowego (Qɴ, Q₃) mᶾ/h
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Sposób odczytu wodomierza lokalowego

I Odbiorca: Odprowadzający ścieki. Korzystający z wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia oraz do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich. Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.
GWSKT;
faktura papierowa
1-2,5
GŚVT 1-2,5
GWSKT;
2
grupa 6
faktura papierowa
>2,5
GŚVT >2,5
GWSKE;
3
grupa 7
e-faktura
1-2,5
GŚVE 1-2,5
GWSKE;
4
grupa 8
e-faktura
>2,5
GŚVE >2,5
II. Odbiorca: Odprowadzający ścieki. Korzystający z wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia oraz do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich. Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego z wodomierzem dodatkowym mierzącym ilość wody
bezpowrotnie pobranej.
GWSKZT;
wodomierz dodatkowy odczytywany za
5
grupa 9
faktura papierowa
1-2,5
GŚVT 1-2,5
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
1

grupa 5

6

grupa 10

7

grupa 11

8

grupa 12

GWSKZT;
GŚVT >2,5
GWSKZE;
GŚVE 1-2,5
GWSKZE;
GŚVE >2,5

faktura papierowa

>2,5

e-faktura

1-2,5

e-faktura

>2,5

wodomierz dodatkowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
wodomierz dodatkowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
wodomierz dodatkowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

III. Odbiorca: Odprowadzający ścieki. Korzystający z wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia oraz do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich. Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym.
9

grupa 17

10

grupa 18

11

grupa 19

12

grupa 20

GWSKTOL;
GŚVTOL
GWSKEOL;
GŚVEOL
GWSKTDL;
GŚVTDL
GWSKEDL;
GŚVEDL

wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Odbiorcy usług
wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Odbiorcy usług
wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

faktura papierowa
e-faktura
faktura papierowa
e-faktura

IV. Odbiorca: Odprowadzający ścieki. Korzystający z wody na cele produkcji żywności i farmaceutyków. Rozliczenia w oparciu
o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.
13

grupa 21

GWŻKT;
GŚVT 1-2,5

faktura papierowa

1-2,5

14

grupa 22

GWŻKT;
GŚVT >2,5

faktura papierowa

>2,5

15

grupa 23

GWŻKE;
GŚVE 1-2,5

e-faktura

1-2,5

16

grupa 24

GWŻKE;
GŚVE >2,5

e-faktura

>2,5

V. Odbiorca: Odprowadzający ścieki. Korzystający z wody na cele produkcji żywności i farmaceutyków. Rozliczenia w oparciu
o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego z wodomierzem dodatkowym mierzącym ilość wody
bezpowrotnie pobranej.
17

grupa 25

GWŻKZT;
GŚVT 1-2,5

faktura papierowa

1-2,5

wodomierz dodatkowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
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grupa 26

GWŻKZT;
GŚVT >2,5

faktura papierowa

>2,5

wodomierz dodatkowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

19

grupa 27

GWŻKZE;
GŚVE 1-2,5

e-faktura

1-2,5

wodomierz dodatkowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

8

20

grupa 28

GWŻKZE;
GŚVE >2,5

e-faktura

>2,5

wodomierz dodatkowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

VI. Odbiorca: Odprowadzający ścieki. Korzystający z wody na cele produkcji żywności i farmaceutyków. Rozliczenia w oparciu
o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym.
GWŻKTDL;
wodomierz lokalowy odczytywany za
faktura papierowa
GŚVTDL
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
GWŻKEDL;
wodomierz lokalowy odczytywany za
22
grupa 30
e-faktura
GŚVEDL
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
VII. Odbiorca: Odprowadzający ścieki. Korzystający z wody na cele inne. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego.
GWIKT; GŚVT
23
grupa 35
faktura papierowa
1-2,5
1-2,5
GWIKT; GŚVT
24
grupa 36
faktura papierowa
>2,5
>2,5
GWIKE; GŚVE
25
grupa 37
e-faktura
1-2,5
1-2,5
GWIKE; GŚVE
26
grupa 38
e-faktura
>2,5
>2,5
VIII. Odbiorca: Odprowadzający ścieki. Korzystający z wody na cele inne. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego z wodomierzem dodatkowym mierzącym ilość wody bezpowrotnie pobranej.
GWIKZT; GŚVT
wodomierz dodatkowy odczytywany za
27
grupa 39
faktura papierowa
1-2,5
1-2,5
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług
21

grupa 29

28

grupa 40

GWIKZT; GŚVT
faktura papierowa
>2,5

>2,5

wodomierz dodatkowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

29

grupa 41

GWIKZE; GŚVE
1-2,5

e-faktura

1-2,5

wodomierz dodatkowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

30

grupa 42

GWIKZE; GŚVE
>2,5

e-faktura

>2,5

wodomierz dodatkowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Dostawcy usług

IX. Odbiorca: Odprowadzający ścieki. Korzystający z wody na cele inne. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z
osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym.
31

grupa 45

GWIKTOL;
GŚVTOL

faktura papierowa

wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Odbiorcy usług

32

grupa 46

GWIKEOL;
GŚVEOL

e-faktura

wodomierz lokalowy odczytywany za
pomocą modułu radiowego Odbiorcy usług

X. Odbiorca: Odprowadzający ścieki. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.
33

grupa 49

GŚT 1-2,5

34

grupa 50

GŚT >2,5

35

grupa 51

GŚE 1-2,5

36

grupa 52

GŚE >2,5

faktura papierowa

1-2,5

faktura papierowa

>2,5

e-faktura

1-2,5

e-faktura

>2,5

Wyjaśnienia dotyczące symboli w oznaczeniach taryfowych grup odbiorców i skrótów użytych
w tabelach:
➢ G - Grupy taryfowe dla Odbiorców z terenu gminy Chodzież
➢ W - Odbiorcy korzystający ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę
➢ Ś - Odbiorcy korzystający ze zbiorowego odprowadzania ścieków
➢ K - Odbiorcy korzystający ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i równocześnie ze
zbiorowego odprowadzania ścieków
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➢ V - Odbiorcy korzystający ze zbiorowego odprowadzania ścieków i równocześnie ze
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
➢ S - korzystanie z wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia oraz do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia
w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich
➢ Ż - korzystanie z wody na cele produkcji żywności i farmaceutyków
➢ I – korzystanie z wody na cele inne
➢ T - Odbiorcy otrzymujący fakturę w formie papierowej (tradycyjnej)
➢ E - Odbiorcy otrzymujący fakturę elektroniczną (e-fakturę)
➢ D - wodomierz dodatkowy/lokalowy odczytywany za pomocą modułu radiowego
Dostawcy usług
➢ O - wodomierz dodatkowy/lokalowy odczytywany za pomocą modułu radiowego
Odbiorcy usług
➢ L – wodomierz lokalowy
➢ Z – wodomierz dodatkowy na wodę bezpowrotnie pobraną
➢ P - korzystanie z wody na cele inne: przeciwpożarowe, z hydrantów, do prowadzenia
inwestycji w infrastrukturę wod-kan, inwestycji drogowych
➢ 1-2,5, >2,5- zakres przepustowości zamontowanego na przyłączu wodomierza głównego
wyrażony w m³/h
Przy rozliczeniu należności za świadczone usługi dopuszcza się zastosowanie na fakturze
dodatkowych oznaczeń (ujętych w nawias) służących sprawozdawczości Dostawcy usług.
Zróżnicowanie cen za 1m3 wody wynika z różnic w wysokości uiszczanych przez
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży opłat za korzystanie ze środowiska,
naliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U.2017 poz. 2502) – w zależności od tego
na jaki cel została pobrana woda.
Na stawkę opłaty abonamentowej składają się natomiast odpowiednio koszty
związane z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
odczytem wodomierzy lub urządzeń pomiarowych oraz w przypadku odbiorców
posiadających wodomierz dodatkowy lub lokalowy z modułem radiowym (odbiorcy albo
Spółki) – koszty odczytu tego wodomierza. Ponadto, stawka opłaty abonamentowej zawiera
koszt rozliczenia należności za ilość dostarczanej wody i ilość odprowadzanych ścieków. To
zaś skutkuje przyjęciem kolejnego kryterium wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców.
Spółka stosuje bowiem rozliczenie w formie faktury papierowej (tradycyjnej) oraz faktury
elektronicznej (e-faktury).
Dodatkowym kryterium wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców w przypadku
części odbiorców usług jest przepustowość przyłącza wodociągowego limitowana
przepustowością zamontowanego na nim wodomierza głównego. Kryterium to ma charakter
w pełni adekwatny, gdyż odnosi się wyłącznie do kosztów gotowości urządzeń
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wodociągowych lub kanalizacyjnych. Powyższe skutkuje zróżnicowaniem wysokości stawki
opłaty abonamentowej, co zaś wiąże się z obowiązkiem wyodrębnienia taryfowych grup
odbiorców usług w oparciu o to kryterium.
Finalnie zważyć trzeba, iż zgodnie z brzmieniem § 13 ust.3-4 rozporządzenia taryfowego:
(i)

koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych nie są
uwzględniane w stawce opłaty abonamentowej kalkulowanej dla osób korzystających
z lokali w budynku wielolokalowym, które rozliczane są zgodnie z umową zawartą ze
Spółką.

(ii)

koszty odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego nie są uwzględniane
w stawce opłaty abonamentowej kalkulowanej dla odbiorców usług rozliczanych na
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje
taryfa wieloczłonowa składająca się z:
a) ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych
na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza lokalowego bądź
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody;
b) stawki opłaty abonamentowej, na odbiorcę za okres rozliczeniowy.
Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla wszystkich odbiorców usług
obowiązuje taryfa wieloczłonowa składająca się z:
a) ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków, w rozliczeniach
z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań
urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami
wodomierza głównego, wodomierza lokalowego lub jako równą ilość ścieków
określonej w umowie;
b) stawki opłaty abonamentowej, na odbiorcę za okres rozliczeniowy.
Wysokość cen i stawek opłat oraz zasady naliczania opłaty za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, określa taryfa
zatwierdzona

przez

Państwowe

Gospodarstwo
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Wodne

Wody

Polskie,

Dyrektora

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej

w

Bydgoszczy

decyzją

nr

BD.RET.070.103.2018.EK.
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe
6.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są
prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne z odbiorcami usług
na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody
i odprowadzonych ścieków.
6.2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się
zgodnie z ich wskazaniami.
6.3. W rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym,
z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma podpisaną odrębną
umowę, ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu o wskazania wodomierza
lokalowego. Właściciel lub zarządca reguluje należności wynikające z różnicy wskazań
między wodomierzem głównym a suma wskazań wodomierzy lokalowych.
6.4. W przypadku braku wodomierzy głównych, ilość dostarczonej wody do budynku ustala
się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
6.5. W zależności od wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe i wodomierze do
pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na
podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku - jako równą
ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody
bezpowrotnie zużytej.
6.6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
6.7. 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 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.
6.8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje
o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
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W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza
zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.
6.9. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na
warunkach i w terminach określonych w umowie z poszanowaniem bezwzględnie
obowiązującej normy § 17 rozporządzenia taryfowego.
6.10. Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy
odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
W taryfie obowiązują warunki rozliczeń zgodne z ustawą, rozporządzeniem taryfowym
oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Poszczególne okresy obowiązywania taryfy podane w miesiącach obowiązują
w terminach:
- 1-12 m-ce: od 26.05.2018r do 25.05.2019r.
- 13-24 m-ce: od 26.05.2019r. do 25.05.2020r.
- 24-36 m-ce: od 26.05.2020r. do 26.05.2021r.
7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Chodzieży prowadzi działalność
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
podstawie

zezwoleń

wydanych

przez

Wójta Gminy Chodzież

- decyzjami z dnia

15.11.2002 r. i Nr OŚ 7033-1/2005 z dnia 7.03.2005 r.
Aktualnie na terenie Gminy Chodzież z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
korzysta 100 % mieszkańców. Z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
korzysta 86 % mieszkańców z tego: na terenie wchodzącym w skład aglomeracji 95,3 % i na
terenie poza aglomeracją 20 %.
7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi Klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów, jak również
zostały określone w:
➢ uzyskanym przez przedsiębiorstwo zezwoleniu na prowadzenie działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
➢ regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
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Przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium, które na bieżąco prowadzi analizy
jakości wody oraz zawartości zanieczyszczeń w ściekach dostarczanych do oczyszczalni
i wprowadzonych do wód otwartych i do ziemi.
W Miejskich Wodociągach i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży funkcjonuje Biuro
Obsługi Klienta. Pracownicy zatrudnieni w biurze zajmują się kompleksową obsługą Klienta
w sprawach dotyczących zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
jak również załatwianiem reklamacji. Dla Odbiorców usług dostępne jest elektroniczne Biuro
Obsługi Klienta, zapewniające dostęp do wszystkich danych związanych ze świadczonymi
usługami w zakresie w/w umów.
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