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1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie
ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy
Czorsztyn. Taryfa zostaje wprowadzona na okres 12 miesięcy tj. od dnia 1 maja 2017r.
do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
− ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.), zwana dalej Ustawą,
− rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U.
Nr 127, poz. 886 z p. zm.) zwane dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie
zbiorowego
odprowadzania
ścieków
świadczonych
przez
Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Nowym Targu zwanym w dalszej części
taryfy PPK, z wyłączeniem dostawców hurtowych oraz usług odbioru ścieków
dowożonych. Z taryfy wyłączono także koszty związane z windykacją należności
przeterminowanych.
Za czynności windykacyjne w przypadku konieczności ich podjęcia będą naliczane
opłaty w wysokości określonej w cenniku usług i czynności dodatkowych
wykonywanych przez PPK Sp. z o.o.

2. Rodzaj prowadzonej działalności
PPK prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na
podstawie zezwolenia wydanego decyzją Wójta Gminy Czorsztyn
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności PPK stanowi zbiorowe odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków dostarczonych za pomocą urządzeń kanalizacyjnych przez
usługobiorców, z którymi zawarto umowy.

3. Rodzaj i struktura taryfy
Na podstawie kryteriów określonych w §13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia, Spółka PPK
dokonała wyboru taryfy niejednolitej dwuczłonowej, zawierającej ceny za m3
odprowadzonych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki odprowadzanych ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za
świadczone usługi.

Taryfowe grupy odbiorców zostały przedstawione w poniższej tabeli:
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L.p.
0

Taryfowa grupa
odbiorców usług
1

1

Grupa I

2

Grupa II

3

Grupa III

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
2
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na
podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń
pomiarowych. Do grupy tej zalicza się przede wszystkim:
gospodarstwa
domowe,
spółdzielnie
mieszkaniowe
i właścicieli budynków
wielo-lokalowych, placówki
opiekuńczo-wychowawcze
i
oświatowe,
instytucje
użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące
usługi o charakterze socjalno-bytowym.
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na
podstawie norm zużycia wody. Do grupy tej zalicza się
przede wszystkim: gospodarstwa domowe, spółdzielnie
mieszkaniowe i właścicieli budynków wielo-lokalowych,
placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, instytucje
użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące
usługi o charakterze socjalno-bytowym.
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe

Użyte w tabeli określenia oznaczają:
1) wodomierz – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, służący
do rozliczeń za odprowadzane ścieki.
2) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych
ścieków, znajdujący się w miejscu pozwalającym na jednoznaczne określenie ilości
odprowadzanych ścieków,
3) norma zużycia wody – ilość przyjęta do rozliczania za odprowadzanie ścieków
do kanalizacji w skali miesiąca w przypadku braku urządzeń pomiarowych lub
wodomierzy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. (Dz. U. nr 8 poz. 70) w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
4) ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu
lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie
pochodzące z tych budynków.
5) ścieki przemysłowe – ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi
lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością
handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich
mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami
kanalizacyjnymi tego zakładu
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz
zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za odebrane ścieki przez PPK stosuje się następujące ceny i stawki:
1) cena – wyrażona w złotych za 1 m3 odebranych ścieków,
2) stawka opłaty abonamentowej – niezależna od ilości odebranych ścieków, płacona
za każdy miesiąc, wyrażona w złotych /odbiorcę usług/ miesiąc.
Stawka opłaty abonamentowej składa się z trzech pozycji:
a) opłata za odczyt wodomierzy i urządzeń pomiarowych (wykonywanych zgodnie
z harmonogramem odczytów) i rozliczenie należności za usługę odprowadzania
ścieków;
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b) opłata za doręczenie faktury (opłaty tej nie ponoszą klienci, którzy korzystają z
odbioru faktury drogą mailową - e-faktura)
c) opłata za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń
kanalizacyjnych
W przypadku rozliczeń na podstawie norm zużycia wody (grupa II) w stawce opłaty
abonamentowej nie jest uwzględniony koszt odczytu.
Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2, ust. 10 i 11 Rozporządzenia dolicza się
podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami. Obowiązująca
obecnie stawka podatku VAT wynosi 8%.
Zwraca się uwagę, że taryfa nie uwzględnia dopłat z budżetu Gminy jakie Gmina
ma prawo stosować podejmując odpowiednie uchwały.
5.1 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
Taryfowa
L.p.
grupa
odbiorców
0
1

Wyszczególnienie
2
cena za
odprowadzone ścieki

Cena / stawka
opłaty
netto z VAT
3
4

Jednostka miary
5

13,19

14,25 zł/m3

2,66

2,87

zł/odbiorcę usług/miesiąc

0,95

1,03

zł/odbiorcę usług/miesiąc

6,39

6,90

zł/odbiorcę usług/miesiąc

13,19

14,25

zł/m3

1,14

1,23

zł/odbiorcę usług/miesiąc

0,95

1,03

zł/odbiorcę usług/miesiąc

stawka opłaty
abonamentowej

1

Grupa I

a) za odczyt
wodomierzy i
urządzeń
pomiarowych
i rozliczenie
należności za
usługę
odprowadzania
ścieków
b) za doręczenie
faktury
c) za utrzymanie w
gotowości do
świadczenia usług
urządzeń
kanalizacyjnych

cena za
odprowadzone ścieki
stawka opłaty
abonamentowej
2

Grupa II

a) za rozliczenie
należności za
usługę
odprowadzania
ścieków
b) za doręczenie
faktury
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c) za utrzymanie w
gotowości do
świadczenia usług
urządzeń
kanalizacyjnych

cena za
odprowadzone ścieki

6,39

6,90

zł/odbiorcę usług/miesiąc

13,67

14,76 zł/m3

2,66

2,87

zł/odbiorcę usług/miesiąc

0,95

1,03

zł/odbiorcę usług/miesiąc

6,39

6,90

zł/odbiorcę usług/miesiąc

stawka opłaty
abonamentowej

3

a) za odczyt
wodomierzy i
urządzeń
pomiarowych
i rozliczenie
należności za
usługę
odprowadzania
ścieków
b) za doręczenie
faktury
c) za utrzymanie w
gotowości do
świadczenia usług
urządzeń
kanalizacyjnych

Grupa III

W przypadku przekroczenia przez Odbiorców usług warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji
PPK Sp. z o. o. będą naliczane dodatkowe opłaty wg stawek jednostkowych podanych
w poniższej tabeli:

Lp.

Jednostkowa stawka
opłaty dodatkowej
zł/kg
Nj

Nazwa wskaźnika

netto

z VAT

1

Zawiesiny ogólne

4,87

5,26

2

ChZTCr

15,81

17,07

3

BZT5

26,31

28,41

4

Azot ogólny

26,31

28,41

5

Azot amonowy

26,31

28,41

6

Azot azotanowy

26,31

28,41

7

Azot azotynowy

26,31

28,41

8

Fosfor ogólny

26,31

28,41

9

Chrom ogólny

691,02

746,30

10

Chrom VI

863,43

932,50

11

Siarczany

4,87

5,26

12

Siarczki

863,43

932,50
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13

Chlorki

4,87

5,26

14

Węglowodory ropopochodne

460,65

497,50

15

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

460,65

497,50

16

Surfaktanty anionowe (substancje
powierzchniowo czynne anionowe)

460,65

497,50

17

Surfaktanty niejonowe (substancje
powierzchniowo czynne niejonowe)

460,65

497,50

18 Suma surfaktantów anionowych i niejonowych
460,65
497,50
Do wartości opłaty wyliczonej na podstawie jednostkowych stawek opłat netto dolicza się podatek VAT
wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualna stawka VAT wynosi 8 %).

Wysokość stawek została określona w oparciu o aktualne Obwieszczenie Ministra
Środowiska w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hałasu.

Naliczanie dodatkowych opłat odbywa się wg poniższych zasad:
1. Przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń
w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych PPK Sp. z o.o. są
ustalane na podstawie wyników analiz laboratoryjnych ścieków, pobranych
w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o odprowadzanie
ścieków. Sposób poboru prób ścieków do analizy oraz zasady określające
ponoszenie kosztów poboru próbek i badań kontrolnych określa umowa
o odprowadzanie ścieków.
2. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych naliczane są od dnia poboru ścieków, w którym
stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń potwierdzonych
ponownym badaniem ścieków.
3. Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień poboru próbki ścieków,
wykonanego na podstawie pisemnego wniosku Odbiorcy usług o
przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń
warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola
przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń. Jeśli kontrola
wykonana na zlecenie Odbiorcy usług przeprowadzona przez PPK Sp. z o.o.
nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą nadal opłaty od przekroczeń
według ostatniej kontroli.
4. Dopuszczalne
wartości
wskaźników
zanieczyszczeń
w
ściekach
wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych określone są w załączniku do
umowy o odprowadzanie ścieków.
5. Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników
zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach ustala się według wzoru:

P=

S p − Sd
1000

⋅Q ⋅ N j ,

gdzie:
P – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości
zanieczyszczeń (zł),
Sp – wielkość stężenia określona na podstawie analizy (g/m3),
Sd – wielkość dopuszczalnego stężenia (g/m3),
7

wskaźników

Q – ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym nie spełniających
warunków, określana jako całkowita ilość ścieków odprowadzonych
do kanalizacji od momentu stwierdzenia przekroczenia, do momentu zgłoszenia
i potwierdzenia ustania przekroczeń (m3),
Nj – stawka opłaty za 1 kg substancji wyrażonej jako wskaźnik (zł/kg).
6. Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników
opłata obliczana będzie tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą
opłatę.
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
w przyrządy i urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie
z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała
umowa, czyli były świadczone usługi.
Opłata abonamentowa podlega wpłacie także w przypadku braku odprowadzania
ścieków od poszczególnych odbiorców usług, z którymi jest zawarta umowa
o odprowadzanie ścieków.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach
i w terminach określonych w umowie w oparciu o przepisy Rozporządzenia.
Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu
na wyposażenie w przyrządy pomiarowe. Różna jest jednak w związku z tym wysokość
stawek opłaty.
Ilość odprowadzonych ścieków ustala się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, oraz na warunkach określonych w umowie:
1. na poziomie ilości zużytej wody, określonej na podstawie wskazań wodomierza
głównego
(wodomierz
zainstalowany
przed
zaworem
głównym
do budynku),
2. na poziomie określonym w punkcie 1, powiększonym o zużycie wody
z własnych ujęć,
3. na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego,
4. na podstawie odczytów z dodatkowego wodomierza zamontowanego przez
odbiorcę usług do celów pomiaru bezpowrotnie zużytej wody, zgodnie
z warunkami przedstawionymi przez PPK,
5. w razie braku urządzenia pomiarowego lub wodomierza, ilość ścieków ustalana
jest na podstawie ryczałtu określonego w umowie, w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnymi przepisami prawa,
a ilość ścieków w takim przypadku przyjmuje się jako równą ilości wody
wynikającej z norm.
W przypadku niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego ilość
odprowadzonych ścieków ustala się zgodnie z umową.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
7.1 Zakres świadczonych usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla
poszczególnych grup odbiorców:
Symbol taryfowej
grupy odbiorców
usług

Zakres świadczonych usług
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1

2
Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych
z budynków mieszkalnych i socjalno-bytowych z wyłączeniem
Grupa I i Grupa II
ścieków ze zbiorników bezodpływowych dowożonych pojazdami
asenizacyjnymi.
Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków przemysłowych,
o parametrach i na warunkach określonych w umowie
Grupa III
z wyłączeniem ścieków ze zbiorników bezodpływowych
dowożonych pojazdami asenizacyjnymi.

7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów
prawnych oraz standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie
działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wydanym decyzją Wójta
Gminy.
Inne istotne warunki świadczenia usług zawarte są w regulaminie odprowadzania
ścieków uchwalonym przez Radę Gminy Czorsztyn oraz w podpisywanych
z odbiorcami usług umowach o odprowadzanie ścieków.
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