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ul. 1 Maja 23,
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I Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Porąbka
na okres 3 lat.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
−

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz,U.2017.328.j.t. z późn.zm.) zwana dalej Ustawą,

−

Rozporządzenie 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.2018.472), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody
świadczonych przez „AQUA” S.A. na terenie Gminy Porąbka
II Rodzaje prowadzonej działalności
Na terenie Gminy Porąbka „AQUA” S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Porąbka z
dnia 10 października 2003 r.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody
usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,
Oprócz ww. działalności Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zapatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Bielsko-Biała, Bestwina,
Buczkowice, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kęty, Kozy, Skoczów,
Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice oraz zapewnia hurtową dostawę wody dla CzechowicDziedzic, Kęt, Andrychowa i Bestwiny, a także prowadzi inne działności np.: odbiór wód
opadowych, utylizacja emulsji olejowych, prowadzenie badań laboratoryjnych, działalność
rekreacyjna i inne.

III Rodzaj i struktura taryfy
„AQUA” S.A. stosuje różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny
za dostarczoną wodę, tj. stosuje taryfę, o której mowa w §14, pkt 1b Rozporządzenia.
Taryfa jest wieloczłonowa, określona w §14, pkt 2b Rozporządzenia i obejmuje:
− ceny za 1 m3 dostarczonej wody,
− stawki opłat abonamentowych na odbiorcę na miesiąc.
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IV Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki zużycia wody, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także na
podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
L.p.
0

1.
1.1.

1.2.

1.3

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1

2

Zaopatrzenie w wodę:
Gospodarstwa
Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z
domowe
prowadzeniem gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia,
prania,
gotowania
itp.)
w szczególności zamieszkujący w budynkach mieszkalnych
jedno- i wielorodzinnych.
Pozostali odbiorcy Wszyscy pozostali odbiorcy nie wymienieni w punkcie 1.1., w
szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą i
instytucje związane z:
−
ochroną
zdrowia
i
opieką
społeczną,
oświatą
i wychowaniem,
−
kulturą i sztuką,
−
administracją państwową i samorządową,
−
organizacje polityczne i społeczne oraz związki zawodowe,
placówki naukowe,
−
instytucje kościelne i związki wyznaniowe,
−
podmioty zużywające wodę dla celów inwestycji budowlanych,
Do tej grupy zalicza się również Gminę, która wnosi opłaty za
pobór wody do celów określonych w art. 22 Ustawy.
W ramach obu ww. taryfowych grup odbiorców wyodrębniono 3 podgrupy odbiorców,
w zależności od wymaganej przez nich gwarantowanej przepustowości przepływu,
która zależy od wielkości urządzeń wodociągowych, przyłącza i wodomierza:
− gwarantowana przepustowość przepływu: do 2,5 m3/h,
− gwarantowana przepustowość przepływu: od 2,6 m3/h do 10,0 m3/h,
− gwarantowana przepustowość przepływu: większa niż 10,0 m3/h.

V Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich
grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
1/ Cena – wyrażona w złotych za 1m3 dostarczonej wody,
2/ Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody – niezależna od ilości dostarczonej
wody, płacona bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego
całkowitego braku; wylicza się ją za każdy punkt poboru wody przez odbiorcę usług, na
zasadach opisanych w pkt 2.
Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2, pkt 1 i 6 Rozporządzenia dolicza się podatek
od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
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Wysokość cen za dostarczoną wodę

1.
L.p.

2.

Taryfowa
grupa
odbiorców

0

1

1

Gospodarstwa
domowe

2

Pozostali
odbiorcy

Cena
Wyszczególnienie

Cena

w okresie
od 1 do 12 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

2
cena za
dostarczoną
wodę w zł/m3
cena za
dostarczoną
wodę zł/m3

Cena

w okresie
w okresie
od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania
obowiązywania
nowej taryfy
nowej taryfy

3

4

5

6,51

6,92

7,33

8,09

8,09

8,09

Wysokość stawek opłaty abonamentowej na odbiorcę za punkt poboru wody

STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH
NA ODBIORCĘ
(wspólne dla wszystkich taryfowych
grup odbiorców)

Jednostka

w okresie
w okresie
w okresie
od 1 do 12
od 13 do 24
od 25 do 36
miesiąca
miesiąca
miesiąca
obowiązywania obowiązywania obowiązywania
nowej taryfy
nowej taryfy
nowej taryfy

Okres rozliczenia - raz na miesiąc
w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego:
gwarantowana przepustowość do 2,5 m3/h

zł/miesiąc

19,90

19,90

19,90

zł/miesiąc

24,58

24,58

24,58

zł/miesiąc

82,84

82,84

82,84

w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w
budynku wielolokalowym (podliczniki)

zł/miesiąc

14,22

14,22

14,22

w rozliczeniach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

zł/miesiąc

13,58

13,58

13,58

zł/miesiąc

12,79

12,79

12,79

zł/miesiąc

17,47

17,47

17,47

zł/miesiąc

75,73

75,73

75,73

w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w
budynku wielolokalowym (podliczniki)

zł/miesiąc

7,11

7,11

7,11

w rozliczeniach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

zł/miesiąc

9,63

9,63

9,63

10,42

10,42

10,42

gwarantowana przepustowość
od 2,6 m3/h do 10 m3/h
gwarantowana przepustowość
powyżej 10 m3/h

Okres rozliczenia - co dwa miesiące
w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego:
gwarantowana przepustowość do 2,5 m3/h
gwarantowana przepustowość
od 2,6 m3/h do 10 m3/h
gwarantowana przepustowość
powyżej 10 m3/h

Okres rozliczenia - co trzy miesiące
w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego:
gwarantowana przepustowość
zł/miesiąc
do 2,5 m3/h
w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w
budynku wielolokalowym (podliczniki)

zł/miesiąc

4,74

4,74

4,74

w rozliczeniach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

zł/miesiąc

8,31

8,31

8,31
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VI Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy
i Rozporządzenia oraz postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług na terenie Gminy
Porąbka.
VII Warunki stosowania cen i stawek opłat

1.

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Przedmiotem działania Spółki „AQUA” S.A. na terenie Gminy Porąbka – w zakresie objętym
ustawą i niniejszą taryfą – stanowi zaopatrzenie w wodę za pomocą urządzeń
wodociągowych eksploatowanych przez Spółkę.
Na terenie Gminy Spółka świadczy usługi około 3,7 tys. odbiorcom, którzy rocznie kupują
około 336 tys. m3 wody, w tym gospodarstwa domowe około 280 tys. m3.
2.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,
standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz aktualnym Regulaminie dostarczania wody
uchwalonym przez Radę Gminy Porąbka.
Jakość dostarczanej wody jest zgodna z obowiązującymi normami obowiązującymi w kraju
i Unii Europejskiej
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