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TARYFA

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat obowiązywania taryfy oraz określa
warunki ich stosowania dla odbiorców korzystających z sieci wodociągowej i z sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Jeżewo.

. Podstawą prawną opracowania taryfy są:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 2028 z późn. zmianami)
zwanej dalej Ustawą,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego
2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z
2018 poz. 472), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfy cen i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych
świadczonych przez jednostkę organizacyjną Gminne Wodociągi i Oczyszczalnię w Jeżewie (dalej:
GWiO).
1. Rodzaje prowadzonej działalności

Gminne wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie prowadzi działania w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Do zakresu działalności GWiO należy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ujmowanie,
uzdatnianie i dostarczanie odbiorcom usług z którymi ma zawarte umowy, wodę poprzez
eksploatowaną, zarządzaną i administrowaną sieć wodociągową, ujęcia wody oraz stacje uzdatniania
wody. Woda dostarczana jest odbiorcom na terenie gminy Jeżewo. Natomiast w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków, odbiór ścieków poprzez przyłącza oraz sieć kanalizacji sanitarnej,
przepompownie i oczyszczanie w Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie z terenu gminy Jeżewo. GWiO
zajmuje się utrzymaniem, konserwacją i remontami sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni,
oczyszczalni ścieków.
2. Rodzaj i struktura taryfy
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujące stawki taryfowe zostały przygotowane w sposób zapewniający:
uzyskanie niezbędnych przychodów,
ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
J eliminowanie subsydiowania skrośnego,
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie
ul. Łąkowa 2,86-131 Jeżewo
tel. (52) 331-80-22
e-mail: gwio@jezewo.eu
NIP: 559-20-52-564
REGON: 385149880

J motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania
zanieczyszczenia ścieków,
łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat.

W zakresie obejmującym zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków niniejsza taryfa
obejmuje:
cenę za 1 m3 dostarczonej wody w stawce netto + VAT
S cenę stawki abonamentowej - wyrażoną w złotych za okres rozliczeniowy za odczyt i
rozliczanie oraz za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
S cenę za 1 m3 odprowadzonych ścieków w stawce netto + VAT
GWiO w ramach taryfy nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od odbiorców usług, niezależnie
od ilości pobranej wody, odprowadzonych ścieków.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

Odbiorcami wody z którymi GWiO ma podpisaną umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków są gospodarstwa domowe, rolne, drobna działalność usługowa i rzemieślnicza. Brak
odbiorców przemysłowych, którzy pobieraliby znaczne ilości wody lub byłaby konieczność
ponoszenia dodatkowych kosztów w celu dostarczenia wody lub oczyszczania ścieków w związku z
czym dla wszystkich odbiorców wody obowiązuje jedna taryfa stanowiąca jedną grupę taryfową.
Dostawcami ścieków z którymi Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia ma podpisaną umowę na
odbiór ścieków są gospodarstwa domowe, drobna działalność usługowa i rzemieślnicza gdzie
odprowadzane są ścieki socjalno-bytowe. Brak dostawców przemysłowych którzy odprowadzali by
ścieki przemysłowe i byłaby konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów w celu ich oczyszczenia.
Dla wszystkich osób odprowadzających ścieki obowiązuje jedna taryfa.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

a) W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązuje jedna stawka za 1 m3 pobranej wody,
która kształtuje się następująco:
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b) W ramach zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje po jednej stawce za 1 m3
odprowadzonych ścieków, które kształtują się następująco:
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5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe:

a) Podstawą rozliczania za pobraną wodę i odprowadzone ścieki są wskazania:
J wodomierza głównego,
wodomierza dodatkowego (podlicznik),
J wodomierz własny.
W przypadku braku zainstalowanych w/w wodomierzy podstawę zużycia wody stanowią
przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
Ponadto w budynkach wielolokalowych rozlicza się wskazania wodomierza głównego i
wodomierzy dodatkowych zainstalowanych w każdym lokalu stanowiącym odrębnego odbiorcę.
Różnicą wskazania pomiędzy wodomierzem głównym, a pozostałymi wodomierzami
zainstalowanymi za wodomierzem głównym jest obciążany właściciel budynku lub zarządca
(wspólnota, spółdzielnia).

Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie, rozlicza się z odbiorcami wody na podstawie
ilości pobranych m3 wody w cenie zgodnej z obowiązującą taryfą.
Stawka opłaty abonamentowej została skalkulowana na podstawie części kosztów działu
obsługi klienta bezpośrednio związanych z odczytem, tj. kosztów pracy inkasenta oraz w oparciu o
koszty utrzymania stanowisk pracy, materiałów oraz kosztów wysyłki. Stawka opłaty
abonamentowej za odczyt i rozliczanie jest w zł na miesiąc każdego odbiorcę przyłącza do
nieruchomości oraz w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
rozliczaną w oparciu o wskazania wodomierza lub wodomierzy zainstalowanych na wewnętrznej
instalacji wodociągowej w budynku. Opłata abonamentowa obejmuje również utrzymanie w

gotowości urządzeń wodociągowych, które stanowią zabezpieczenie kosztów stałych aby
utrzymać system w pełnej gotowości do świadczenia usług. Opłata abonamentowa nie obejmuje
kosztów związanych z zakupem i wymianą wodomierzy po upływie legalizacji.

b) Podstawą rozliczania za odprowadzone ścieki z odbiorcami są wskazania:

Z wodomierza głównego - w przypadku łącznego pobierania wody i odprowadzania
ścieków.
J W przypadku odprowadzania ścieków, odbiorcy usługi odprowadzania ścieków, którzy nie
pobierają wody (pobór z własnego ujęcia) rozliczają się na podstawie wskazań urządzenia
pomiarowego lub własnego wodomierza mierzącego ilość wody z własnego ujęcia, która
po zużyciu jest wprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej.
Z W przypadku Odbiorców pobierających wodę poprzez zainstalowany wodomierz
dodatkowy (podlicznik), gdzie woda nie jest wprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej
po zużyciu, w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków, wskazania wodomierza
głównego stanowiącego podstawę ilości odprowadzanych ścieków są pomniejszane o
wskazania wodomierza dodatkowego (podlicznika).
Z W przypadku posiadania dwóch oddzielnych wodomierzy głównych na jednym przyłączu,
wodomierz główny mierzący ilość odprowadzonych ścieków i pobranej wody może być w
systemie informatycznym oznaczony jako „ściekomierz".
W przypadku braku zainstalowanych w/w wodomierzy lub urządzeń pomiarowych, podstawę
ilości odprowadzonych ścieków stanowią przeciętne normy zużycia wody, określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody.
Ponadto w budynkach wielolokalowych, rozlicza się wskazania wodomierza głównego i
wodomierzy dodatkowych zainstalowanych w każdym lokalu stanowiącym odrębnego odbiorcę.
Różnicą wskazania pomiędzy wodomierzem głównym a pozostałymi wodomierzami zainstalowanymi
za wodomierzem głównym jest obciążany właściciel budynku lub zarządca (wspólnota, spółdzielnia).

Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie, rozlicza się z odbiorcami usługi odprowadzania
ścieków, na podstawie ilości pobranych m3 wody w przypadku jednoczesnego poboru wody i
odprowadzania ścieków lub w przypadku posiadania urządzenia pomiarowego ilości
odprowadzonych ścieków w m3 w cenie zgodnej z obowiązującą taryfą.
Szczegółowe warunki rozliczeń (np.: okresy, sposoby zapłaty) określa umowa oraz
obowiązujący „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeżewo".
6.

Warunki stosowania cen i stawek opłat

Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie, dąży do dostarczania wody i odbioru ścieków w
sposób ciągły i niezawodny o jakości zgodnej z obowiązującymi normami wskazanymi w przepisach
prawa. Woda dostarczana odbiorcom znajduje się pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz jest regularnie badana na zlecenie jednostki (GWiO) przez
akredytowane laboratorium. Jakość oczyszczonych ścieków w Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie, jest
regularnie kontrolowana, zgodnie z obowiązującym prawem przez akredytowane laboratorium.

Jednostka organizacyjna (GWiO) dostarcza wodę i odbiera ścieki zgodnie z warunkami
wskazanymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeżewo.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców:

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie
same zasady techniczne i technologiczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę
budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej,
przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i innych odbiorców. Woda poddawana jest tym samym
procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców usług. W zakresie dostawy wody
przedsiębiorstwo ponosi koszty związane z utrzymywaniem urządzeń w gotowości, odczytami i
rozliczeniami.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie
same zasady techniczne i technologiczne.
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