Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do Uchwały nr VIII/51/2011
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lub.
z dnia 4 maja 2011r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul . Działyńskich 8a

TARYFA DLA WODY I ŚCIEKÓW

Marzec 2011 r.

CZĘŚĆ 1
Informacje ogólne
Niniejsza taryfa określa warunki stosowania oraz zawiera zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Miasta Nowe Miasto Lubawskie na okres 1 roku od
dnia 01 czerwca 2011r do dnia 31 maja 2012 roku. Opracowana została na podstawie następujących aktów
prawnych:
ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 ze zm.)-zwana dalej ustawą,
rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 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 ) zwane dalej rozporządzeniem taryfowym,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) zwane dalej rozporządzeniem.
Użyte w taryfie pojęcia są równoznaczne z zawartymi w ustawie oraz rozporządzeniach.
CZĘŚĆ 2
Rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim (MPGK) prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie poboru i uzdatniania wody, rozprowadzania wody oraz odprowadzania
ścieków i oczyszczania ścieków.
CZĘŚĆ 3
Podział odbiorców na grupy .
3.1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Grupa W - wszyscy odbiorcy, którzy pobierają wodę z komunalnych ujęć wody
3.2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
Grupa S - wszyscy dostawcy ścieków, na rzecz których MPGK świadczy usługi zbiorowego odprowadzania i
oczyszczania ścieków
CZĘŚĆ 4
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
4.1 Opłaty stosowane w rozliczeniach z odbiorcami:
4.1.1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę -przyłącza opomiarowane wodomierzami – taryfa
wieloczłonowa) :
A) opłata stała abonamentowa pobierana za każdy miesiąc w okresie rozliczeniowym, stanowiąca iloczyn stawki
opłaty stałej i liczby wodomierzy;
B) opłata za dostarczoną wodę, stanowiąca iloczyn ilości pobranej wody ustalonej na podstawie wskazań
wodomierza i ceny wody w zł/m3, pobierana za okres rozliczeniowy.
4.1.2. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (przyłącza nieopomiarowane wodomierzami – taryfa
wieloczłonowa :
A) opłata stała abonamentowa pobierana za każdy miesiąc w okresie rozliczeniowym, stanowiąca iloczyn stawki
opłaty stałej i liczby przyłączy;
B) opłata za dostarczoną wodę, stanowiąca iloczyn ilości pobranej wody ustalonej w oparciu o rozporządzenie i
ceny wody w zł/m3, pobierana za każdy miesiąc w okresie rozliczeniowym.
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4.1.3. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
A) opłata za odprowadzone ścieki, stanowiąca iloczyn ilości ścieków, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowych lub jako równą ilości dostarczonej wody i ceny za odprowadzenie ścieków w zł/m 3.
4.2. Wysokość cen i stawek opłat.
4.2.1 Zaopatrzenie w wodę
Grupa
odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej
Wodomierz/m-c
Netto

W

2,34

Cena wody [zł/m3]
Netto
2,64

4.2.2 Odprowadzanie ścieków
Grupa
odbiorców
S

Cena za odprowadzenie ścieków [zł/m3]
Netto
5,87

*do podanych cen dolicza się podatek VAT zgodnie z § 2 pkt 9,10,11 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ 5
Warunki rozliczeń z uwzględnienia wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzeń wydanych na jej podstawie.
W przypadku nieruchomości wyposażonych w wodomierze ilość dostarczonej wody ustala się na
podstawie ich wskazań.
W przypadku nieruchomości niewyposażonych w wodomierze, ilość pobranej wody ustala się na
podstawie przepisów rozporządzenia.
Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku
jego braku jako równą ilości wody pobranej z komunalnych ujęć wody.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się tylko w
przypadkach, gdy wielkość tego zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na
koszt odbiorcy usług.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 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 niesprawności wodomierza.
MPGK na wniosek odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania wodomierza głównego. W
przypadku, gdy kontrola nie potwierdzi nieprawidłowości funkcjonowania, koszty sprawdzenia pokrywa odbiorca.
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pobierane są raz na dwa
miesiące w przypadku osób fizycznych i raz w miesiącu w przypadku pozostałych odbiorców.

CZĘŚĆ 6
Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Ustalone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miejską w Nowym Mieście Lubawskim
Uchwałą Nr XLVII/357/06 z dnia 17 lipca 2006r.
6.2. Zakres świadczonych usług
MPGK świadczy dla odbiorców pełen zakres usług w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz
odprowadzania ścieków i ich oczyszczania za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Spółki.

Prezes Zarządu
Maciej Przybylski
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