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|. lnformacje ogólne.

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gmin Żory i laśtzęuie zaroj
(ul, oslńska, Myśliwska, _Rajska), na obsżażb obsługiwanyń pzez'pŃrżóiy spółkó
z o.o. na okres 3 lat. Taryfa określa także warunkijej stósowinia.'

Taryfa opracowana została na podstawie zasad określonych w Ustawie z dnia 7 ęervvca
z-o91. o zbiorowym zaopatzeniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.
Dz'U. z 2020r. poz.2o28 z późn' zm.) zyóną d'abj ustawą oraz iizeplsamiRozpoządzenia Minislra Gospodarki Morsklej i Żeglu'gi Śróóląaowe1 ) onia zi.oz.zorcr.
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzónie taryiyl oraż warunków rozliczeńza zbiorowe zaopatzenie 

. 
w wodę i zbiorowe odprowidzanie ścieków (Dz.U.

z 20 1 8r., poz.47 2), zwa nego da lej rozpoządzen iem

Taryfowe .c9ny l stawki opłat. dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy
y:Ir j:,q,Il"ru ścieków świadczonych ęzd7 Pzedslębiorstwo Woóociągoń-i KanalizJcii
Zory spÓłka z o.o,| z wyłączeniem odbiorców huńowych, oraz usług śrlladczonych pzy
użyciu pojazdów asenizacyjnych.

ll. Rodzaje prowadzonej dzidłalności.

Pzedsięblorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. prowadzi działalność
w zakresie zbiorowego zaopatzenia w wodę i żoioiowego odprowadzania sói"xo* n"podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zaządu Miista Żory Nr 3l2oO2 z dnia
24.07.2002r, oraz na podstawie zezwoleńii-wydehego przez zaźąd Miasta Jastzębie
Zdrój- Decyzja lK.7033.4_312002 z dnia 07.o8'źoo2r,-

Zgodnie z zezwoleniem pzedmiot działania Pzedsiębiorstwa stanowi ujmowanie,
uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oizyszczanie ścieków za pomocą
Tząd:ę!. wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnycń, będących ' losiadaniuPzedsiębiorstwa.

Ill. Rodzaj i struktura tarył.

Taryfa dla zbiorowego zaopatzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścleków
na okres 3 lat jest^tarvfQ niejednolitą , wieloczłonbwą i obejmujó:

a/ cenę za 'lm3 dostarczonej wody,
b/ cenę za 1m3 odprowadzonych Ścieków do kanalizacji sanitarnej,
c/ stawkę opłaty abonamentowej za świadczenie usługi dostawy ńody,
!). 9t9wrę opłaty abonamentowej za świadczeniJ usługi óooioril' i oczyszczania
ścieków,
e/ stawkę opłaty dodatkowej za 1m3 ścieków o parametrach pzekraczających

dopuszczalne normy zanieczyszczeń

lv. Taryfowe grupy odbiorców usług.

W zakresie zbiorowego zaopatzenia w wodę Wszyscy odbiorcy mają jednakowe
wymagania jakościowe w stosunku do'dostarczinej iń wboy. Kozystają''il jóonarowy
sposób z uządzeń wodociągowych, kt{e t9 uządżenia stańowią ieoeńśpłńy system'Wszyscy również zostali opomiarowani. Nie Wy'stęptjQ czynniki, 

- 
które uzislańiałyoy

możliwoŚÓ zróŻnicowan|a kosztÓw dostawy m3 Wódy.'Wótęp[4e natomiast żroińicowanie
odb.iorców wynikające z uwarunkowań. iechnicznycn 

-swidoózenia 
usfut ł' występujezróżnicowanie pomiędzy odbiorcami związańe z pzepustowośiią tiządzón

wodociągowych.
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Pzedsiębiorstwo utzymuje w gotowości uządzenia wodociągowe do świadczenia usług
w zależnoścl od wymaganego pzez świadczeniobiorcę zapotzebowania na wodę.
Zapolnebowanie to zostało określone jako zagwarantowane natężenie pzepływu zależne
od wielkości urządzeń wod oci ąg owych, pzep ustowości przyłącza i wod om ierza.
Dlatego wyłonlono następujące grupy taryfowe opomiarowane licznikiem głównym Wg
gwarantowanego natężenia pzepływu wyrażonego w m3/h.
1 grupa natężenia pzepfywu 4 m3/h ( wodomierz do o 20 mm)
2 grupa natężenia pzepływu 6,3 m!/h ( wodomlea @ 25 mm)
3 grupa natężenia pzepływu 10 mllh ( wodomiez a32mm)
4 grupa natężenia pzepływu 16 m3/h ( wodomiez o 40mm\
5 grupa natężenia przepływu 25m'lh ( wodomiez o 50 mm)
ó grupa natężenia pzeplywu 40m3/h ( wodomiez a 65 mm)
7 grupa natężenia pzepływu 63m!/h ( wodomiez o 80 mm)
8 grupa natężenia pzepływu 100 iwięcej m3/h ( wodomiez o 100 mm i więcej)

Dziewiątą (9) grupę taryfową stanowią odbiorcy rozliczani w oparciu o podlicznik.

W zakresie zbiorowego odprowadzanla ścieków komunalnych, kanalizacja sanitarna wlaz
z oczyszczalnią ścieków stanoWi jednolity zamknięty system. Brak jest możllwości
uzasadnionego względami kosztowymi, podziału na różne grupy odblorców. Ponadto,
z uwagi na to, że wszyscy dostawcy ścieków są opomiarowani pośrednio za pomocą
wodomiezy, wyłoniono jedną grupę taryfową odbiorców usług' obejmuje ona zarówno
odbiorców, jakimi są gospodarstwa domowe, odbiorcy pzemysłowi' jak
ipozostali.

v. Rodzaie iwysokość cen istawek opłat.

W rozllczeniach z odbiorcami usług w zależnoŚci od zakresu Świadczonych usług stosuje
się:

A/ za dostarczoną wodę:
. cenę - wyrażoną w złotych za 1m3 dostarczanej wody'
o opłatę abonamentową W złotych na m/c

B/ za odebrane ściekl komunalne:
. qeng wyrażoną w złotych za 1m3 odprowadzanych ścieków,
o opłatę dodatkową za pzekroczenie warunków wprowadzania

pzemysłowych do uządzeń kanalizacyjnych wyrażona w złotych za m3
o opłatĘ abonamentową W złotych na m/c

ścieków

opłata abonamentowa jest niezaIeżna od ilości dostarczonejwody lub odebranych
ścieków płacona również w pzypadku całkowitego braku poboru wody lub dostarczenia
ścieków. Wylicza się ją za każdy punkt poboru wody lub dostarczania ścieków
posiadany pzez odbiorcę usług.

Do cen i stawek opłat netto podanych w poniższych tabelach dolicza się podatek od
towarów i usług (VAT) w wysokości 80/o.

Na podstawle art. 24h Ustawy w pzypadku zmiany stawki podatku VAT stosowanej dla
usług zbiorowego zaopatzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków ceny
i stawki opłat wskazane W niniejszej taryfie mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze

W
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Taryfowa
grupa

odbiorców za {ostarczanąwodę złl m3 abon złlm-c

netto brutto netto
1 5,75 6,21 I 9,97
2 5,75 6,21 16,34 17,65
3 5,75 8,21 20.97 22,65
4 5,75 6,21 28,47 30,75
5 5,75 6,21 39,72 42,90
6 5,75 6,2'.1 63,15
7 5,75 6,21 87,22 94,20
I 5,75 ,6,21 133,47 144,15
I 5,75 6,21 4,23 4,57

zmiany stawki podatku, Zmleniona w ten sposób taryfa wchodzi w życie z dniem zmiany
stawkl podatku od towarów i usfug.

Tabela 1. Wysokośó cen i stawek za dostarczanie wody w okresie od 1 do 12 miesiąca

Tabela 2. Wysokośó cen i stawek za dostarczanie wody w okresie od 13 do 24miesiąca

Taryfowa
grupa

odbiorców za dostarczan ą wodę złl mg abonamentowa złlm-c

netto brutto netto brutto
1 5,84 6,31 9,25 10,00
2 5,84 6,31 16,37 17,69
3 5,84 6,31 20,99 22,67
4 5,84 6,31 28,49 30,77
5 5,84 6,31 39,74 42,92
6 5,84 6,31 58,49 63,17
7 5,84 6,31 87,24 94,22
I 5,84 6,31 133,49 144,17
I 5,84 6,31 4,25 4,59
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Tabela 3. Wysokość cen i stawek za dostarczanle wody w okresie od 25 do 36 miesiąca.

Taryfowa
grupa

odbiorców za dostarczaną wodę złlm3 opłata abonament owa złlm-c

netto brutto netto brutto
,l 5.88 6,35 9.25 10,00
2 5,88 6,35 16,37 17.68

3 5,88 6,35 21,00 22.68
4 5,88 6,35 28.50 30.78
5 5,88 6,35 39,75 42,93
6 5,88 6,35 58,50 63,18
7 5,88 6,35 87,25 94.23
I 5,88 6,35 133.50 144.18

I 5,88 6,35 4,25 4.59

Tabela 4' \A|sokośó ceny za odprowadzanie ściekÓw komunalnych w okresle od 1 do 12
miesiąca.

Lp Taryfowa grupa odbiorców -
I

Jednostka
miary

Cena
netto

Cena
z VAT

1 Za odebrane ściekiW m3 złlm3 9,09 9,82

2.

opłata dodatkowa za
pzekroczenie warunków
wprowadzania ścieków
pzemysłowych do urządzeń
kanalizacvinvch

złlm3 6,00 6,48

3.

Za utzymanie
w gotowości uządzeń
kanalizacyjnych
niezależnie od zapotzebowania

złlmiesiąc 10,70 11,56
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Lp.
Taryfowa grupa odbiorców -

1

Jednostka
miary

Cena
netto

Cena
z VAT

1 Za odebrane ściekiW m3 złlm3 9,27 10,01

2.

opłata dodatkowa za
pzekroczenie warunków
wprowadzania ścieków
pzemysłowych do urządzeń
kanalizacyinych

złlm3 6,00 6,48

3.

Za utzymanie
w gotowości urządzeń
kanalizacyjnych
niezależnie od zapotzebowania

złlmiesiąc 10,70 11,56

Tabela 5. Wysokośó ceny za odprowadzanie ściekÓw komunalnych w okresie od 13 do 24
miesiąca.

Tabela 6 \ń/ysokość ceny za odprowadzanie ścieków komunatnych w okresie od 25 do 36
miesiąca.

Lp Taryfowa grupa odbiorców _

1

Jednostka
miary

Cena
netto

Cena
z VAT

1 Za odebrane śclekiW m0 złlmg 9,27 10,01

2.

Oplata dodatkowa za
pzekroczenle warunków
wprowadzania ścieków
pzemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych

złlm3 6,00 6,49

3.

Za utzymanie
w gotowości uządzeń
kanalizacyjnych
niezależnie od zapotzebowania

złlmiesiąc 10,70 11,56

Vl. llllarunki rozlIczeń z urrzględnieniem wyposażenia nieruchomości w płzyrządy
i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone
Pą zgodnie z pzepisami ustawy i rozporządzenia wymienionymi w punkcie
LT".vr]/ oraz Regulaminem dostarczania wody i odprbwadzania ściekow na terenle miasta
Zory (Uchwała RM Nr 78ful19 z dnia 28,02.2019 roku) i miasta Jastzębie Zdró! w zakresiJ
ulic osińskiej, Myśliwskiej, Rajskiej.z uwagi. na pełne wyposażenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie działania
pzedsiębiorstwa w wodomieze główne, iIośó wody dostarczanej cio nieruchomości ustad śió
na podstawie ich wskazań.

5 /'7 r



W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia
się wyłącznie w pzypadku' gdy wielkośó jej zużycia jest ustalona na podstawie dodatkowego
wodomierza zainstalowanego na koszt odblorcy usług.

W pzypadku kozystania pzez klienta z własnego ujęcia wody, ilość odprowadzanych
Ścieków określa się na podstawie wskazań wodomieza zainstalowanego na tym ujęciu.

oplaty abonamentowe za zbiorowe zaopatzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
pobierane są za każdy miesiąc w którym świadczone były usługi'

VIl. Vllarunki stosowania cen istawek opłat

1. Zakres świadczonych usług dla poszczegÓlnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystklch odbiorców usług w oparciu
o takie same zasady technologiczne i techniczne. ZróŻnicowanie pod względem ilości poboru
wody rozliczane jesf taryfą obejmującą jednakową cenę zakaŻdy dostarczony m3 wody.
Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatzenia W wodę budynków jednorodzinnych
i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznei, pzeznaczonych na cele usługowo-
handlowe i odbiorców pzemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom,
a wszystkim odbiorcom usług, pzedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zainstalowało
wodomieze główne. Wyodrębniono 8 grup taryfowych rozliczanych w oparciu o wodomiez
główny oraz jedną grupę- 9_ rozliczaną w oparolu o podlicznik zgodnie zzawańą umową'
W opłaoie abonamentowej grupy 9 nie jest uwzgIędniona gotowość świadczenia usługi'

Brak zróżnicowania zakresu świadczonych usług występuje W pzypadku zbiorowego
odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Jakość dostarczanych ścieków
komunalnych w niewielkim stopniu ulega zmianom, a ścieki pzemysłowe ze względu na
stosowaną technologię oczyszczania muszą odpowiadać swoim składem ściękom
komunalnym. Nie powoduje to zróżnicowania kosztów oczyszęania zależnych od Źródła
pochodzenia lub jakości, a jedynie od ilości' Dlatego zróżnicowanie pod względem ilości
dostawy ścieków rozliczane jest taryfą obejmującą jednolitą cenę za każdy odebrany pzez
pzedsiębiorstwo m3 ścieków'

W pzypadku stwierdzenia pzekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków określonych w
Rozpoządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzanla ścieków do
uządzeń kanal|zacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757 z poż.zm') na odbiorcę usług
kanalizacyjnych (dostawcę ścieków) nakładana jest dodatkowa opłata za pzekroczenie
wa ru n ków wp rowadzania ścieków pzemysłowych d o urządzeń kanal izacyj nych.

opłaty za pzekroczenie dopuszczalnych wańości wskaŹnlków zanieczyszczeń We

wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono
pzekroczenia do dnia ustania pzekroczeń. Ulszczane pzez odbiorcę usług opłaty za
pzekroczenie warunków wprowadzania ścieków pzemysłowych do uządzeń kanalizacyjnych
są powiększone o należny podatek VAT.

Za dzień ustania pzekroczeń pzyjmuje się dzień wpływu do siedziby PWK Żory Spółka
z o'o. pisemnego wniosku odbiorcy usług o pzeprowadzenie ponownej kontroli w związku
z ustaniem pzekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola
pzeprowadzona W związku z tym potwierdzi ustanie pzekroczeń.

W
6/'7



Jeżeli kontrola wykonana na zIecenie odbiorcy usług pzeprowadzon a przez PW;K ŻorySpółka .z 9 9. nie potwierdzi ustania pzekroczeń, naliózłnń'oplat będzie iontynuowane domomentu ich usunięcia.

W gzypadku pzekroczenia ktÓregokolwiek z dopuszczalnych parametrów ścieków,
określonych w tabeli p9niżej zostanie naliczona dodatkowa opłató ' *yl.oiJśł o,oo zł nettoza 1m3 odprowadzonych ścieków.

Tabela dopuszczalnych wańości wskaŹników zanieczyszczeń dla ścieków pzemysłowych.

2, Standardy jakościowe obsługi odbiorcÓw usług

określone w Taryfie ce1Y ! stawki opłat stosuje się pzy zachowaniu standardów jakościowychobsługi klientów, hórg wynilają. . 1. 
'óbowiązujących po"ńńóń' prawnych

i zostały określone w zezwoleniu ńa dziaialność w zakreśie'zbioŃąiii"lpańenia w wodęi zbiorowego odprowadzania ścieków o91w Regulaminie uchwalońy' pż". nadę MiastaZory Uchwałą Nr 78Nt19 z dnia 28.o2.2o1g roku.

Jakość wody dosta.rczanel przez Pzedsigbiorstwo jest zgodna z Wymogami określonymiw rozpolządzeniu Ministra Zdrowia z dnia a7.ę:2o'l7;' w spiawieiarośóińoiv-|zeznaczonei
do spożycia przez lud.zi.(Dz.U 2017, poz. ?zwl. Systeńatycznie poddawana jest kontrolifizykochemiĘ!"i i bakteriolo_gicznej pzez laboratóriuń zaiłaóowe, jjł iIaboratorium Państwowego Powiatówego lnspektora Sanitarnego w Rybniku, który prowadzi
monitoring jakości wody poprzez wydzie1one punkty poboru.

Jakośó ścleków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych reguluje ustawa o zbiorowymzaopatzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekóWWraz ź a{tami wykonawczymi najej podstawie wydanymi' Natomias! jar9's9 
'ściekÓw. 

po ó..y"...eniu, wprowadzanych dośrodowiska, okreŚla Rozporządzonie Ministra Środowiska i unia ł'a fiśtoplo. 2014 r.w sprawie warunków.jakie należy spełniÓ, przy Wprowadzaniu ścieków ao woo-luo ziemi orazW sprawie substancji szczególnie szrooiiwych'dla środowiska *oon.óó- tbz.u. 2o1i,po2.1800).

Parametr Wańoóć

C hem lczne zapotrzebowanie
na tlen
ChzT [mg/lod

1000

Biolog iczne zapotrzebowanie
na tlen
BZTS lmg/lOrl .

700

Zawieslna ogólna
lmg/ll

500

Azot ogólny
lmgfl N og.l

80

Fosfor ogólny
[mgfl Pos.l

7

Zanądu
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