
uchwala ...ł./r.t.Y.h.g's
Zgromadzenia,Wałbrzyskle.irł{'6:.:j;*::rówiKanatizac ji

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie działania Wałbrzyskiego Zwięku Wodoci€ów i Kanalizacji na okres od 01.07.2013 do 30.06 ,2014

Na podstawie art. ]8 ust 2 ph. ]5, art.64 ust 3 i art.69 ust 3 ustawy z dnia 8 marcą 1990 rolal
o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2001 roku Nr I42 poz. I59l z późniejszymi zmianami), oraz art, 24 ust. l,
ust 4, ust 5 ustaw z dnia 7 czerwcą 2001 rolu o zbiorowm zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr l23 poz. 858 ze zmianami), § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnią 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U, z
2006 roku Nr ]27 poz.886), oraz § l0 ph,8 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
(Dziennik Urzędowy Województwa Walbrzyskiego z I995 roku Nr I9 poz. 82 z późniejszymi zmianami)
Zgromadzenie WZWiK uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się na okres od 0I.07.2013 do 30.06.2014 następujące taryfy zazbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków:

TARYr"r DLA ZBIoRowEGo ZAOPATRZ,ENIA w woDĘ I ZBloRowEGo
ODPROWADZA}IIE ŚCrBrOW na terenie dzialania Wałbrryskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji.

1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁ1'J'NoŚcr:
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji prowadzi dzińa|ność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 200l roku (tekst jednolity z dńa 12 częrwca 2006
roku-Dz.U. Nr 123 poz.858)

Zgodnie z obowiązującym prawem przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:
l) w zakresie zbiorowego zaopatrzmia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody

usługobiorcom, z któryrmi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,
2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanię i odprowadzanie ścieków dostarczonych

przez usługobiorców,z któryrni zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych,
3) oraz inne rodzaje działalności opisane w załączniku m 2 pkt2.

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY:
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zalezności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup
taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. W Wałbrzyskim
Zwięku Wodociągów i Kanalizacji przy rozliczęniach za dostarczaną wodę oraz odprowadzone ścieki
obowiązuje taryfa niejednolita dwuczłonowa, składająca się z opłaty podstawowej - stałej miesięcznej
opłaty abonamentowej niezależnej od wielkości dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków oraz
opłaty dodatkowej - ustalonej w oparciu o zmierzone nlżycie wody.

3. TARYFOWE GRUpy ODBIoRCÓW:
Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnianych na podstawie analizy celu wykorzystania
wody lub odprowadzania ścieków, waruŃów odprowadzania ścieków. Uwzględniając zróżnlcowanie
kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposobu korzystania z urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych dokonano podziału odbiorców usług, wyodrębniaj ąc poniższe grupy
odbiorców:



Socjalno-bytowe

Grupa Gl: w rozliczęńach w oparciu o wskazania
wodomierza odbiorcy korzystający z usług
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Grupa G2: w rozliczeńach w oparciu o wskazania
wodomierza odbiorcy korzystający wyłaczrrie z usłue
zaopatrzenia w wodę.
Grupa G3: w rozliczeńach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norTn zlĘcia wody
odbiorcy korzystający z usług zaopatrzenia w wodę
i odprowadzańa ścieków.
Grupa G4: w rozliczeńach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norTn nlĘcia wody
odbiorcy korzystający wyłacznie z usfug zaopatrzenia
w wodę.
Grupa G5: w rozliczeńach w oparciu o wskazanie
wodomierza lokalowego odbiorcy kornlstający z
usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Grupa G6: w rozliczeniach w oparciu o wskazanie
wodomierza lokalowego odbiorcy korzystający
wyłaczrrie z usfug zaopatrzenia w wodę.
Grupa G7: w roz|iczęńach w oparciu o wskazania
wodomierza odbiorcy korzystający wyłącnie z
usług odprowadzania ścieków.
Grupa G8: w rozliczęńach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych nonn ntĄcia wody
odbiorcy korzystający z usfug odorowadzania
ścieków.
Grupa G9: w rozliczeniach w oparciu o wskazanie
wodomierza lokalowego odbiorcy korzystający
wyłącznie z usług odprowadzania ścieków.

Pr6emysł spożywcąy i farmaceutyczny

Grupa S1: w roz|iczeńach w oparciu o wskazania
wodomierza odbiorcy korzystający z usług
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Grupa S2: w rozliczeńach w oparciu o wskazania
wodomierza odbiorcy korzystający wyłączrrie z usłue
zaopatrzenia w wodę.
Grupa 53: w rozliczeniach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych nofin nlĄcia wody
odbiorcy korzystający z usług zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków.
Grupa S4: w rozliczeniach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norTn nlĄcia wody
odbiorcy korzystający wyłączrie z usług zaopatrzenia
w wodę.
Grupa S5: w rozliczęniach w oparciu o wskazanie
wodomierza lokalowego odbiorcy korrystający z
usług zaopatrzęnia w wodę i odprowadzania ścieków.
Grupa Só: w rozliczeniach w oparciu o wskazanie
wodomierza lokalowego odbiorcy korzystający
wyłacmie z usług zaopatrzenia w wodę.

Grupa S7: w rozliczeńach w oparciu o wskazania
wodomierza odbiorcy korzystający wyłącnńe z
ush,rg odprowadzania ścieków.
Grupa 58: w rozliczeniach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norrn ruĘcia wody
odbiorcy korzystający z usług odprowadzania
ścieków.
Grupa 59: w rozliczeńach w oparciu o wskazanie
wodomierza lokalowego odbiorcy korzystający
wyłącznie z usfug odprowadzania ścieków.

Prpmysl

Grupa Pl: w rozliczeńach w oparciu o wskazania
wodomierza odbiorcy korzystający z usfug
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
Grupa P2: w rozliczeńach w oparciu o wskazania
wodomierza odbiorcy korzystający wyłaczrrie z usfue
zaopatrzenia w wodę.
Grupa P3: w rozliczeńach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norrn nłĄcia wody
odbiorcy korzystający z usług zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków,
Grupa P4: w rozliczęńach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych nonn ruĄcia wody
odbiorcy korzystający wvłaczrrie z usług zaopatrzeńa
w wodę.
Grupa P5: w rozliczeńach w oparciu o wskazanie
wodomierza lokalowego odbiorcy korzystający z
usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Grupa Pó: w rozliczeńach w oparciu o wskazanie
wodomierza lokalowego odbiorcy korzystający
wyłącznie z usfug zaopatrzenia w wodę.
Grupa P7: w rozliczęńach w oparciu o wskazania
wodomierza odbiorcy korzystający wyłącmie z usfug
odprowadzania ścieków.
Grupa P8: w rozliczeńach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych nonn nlĘcia wody
odbiorcy korzystający z usług odprowadzania
ścieków.
Grupa P9: w rozliczeńach w oparciu o wskazanie
wodomierza lokalowego - odbiorcy korzystający
wyłącmie z usług odprowadzania ścieków



abela nr 1. Charaktervs tarytowYch gru odbiorców
Taryfowa grupa
odbiorców uslug

ztooatrzenia w wode
Opis

l Gl,G2,G3,G4,G5,G6

Cele socjalno - bytowe

Gospodarstwa domowe i odbiorcy wody z przentaczeńem na cele
socjalno - bfiowe: właściciele domów jednorodzinnych, właściciele
|ub zarządcy domów wielorodzinnych, właściciele i zarządcy bloków
mieszkalnych, zarządcy osiedli mieszkaniowych, spółdzielnie
mieszkaniowe, pobierające wodę do spozycia lub na cele socjalno -
bytowe, odbiorcy wody przentaczonej do spożycia lub na cele socjalno
- blowe np.: placówki opiekuńczo - wychowawczę i oświatowe,
hotele, placówki słuzby zdrowia, instlucje uzyteczności publicznej
oraz zakłady usfugowe świadczące usługi o charakterze socjalno -
bytowym, podmioty zorganizowanę w różrego rodzaju formy prawne
(stowarzyszenia, fundacje, itp.), wodę pobraną z publicznych studni i
zdrojów ulicznych, rużylą do zasilania publicmych fontann i na cele
przeciwpozarowe, wodę nażytą do zraszańa publicznych ulic i
publiczrrych terenów zielonych*.

, S l,S2,S3,S4,S5,S6

Przemysł spożywcąy i farmaceutyc6ny

Odbiorcy kórzy zajmująsię wytwarzaniem produktów i póĘroduktów
przentaczonych do spozycia takich jak mięsne, mleczne czyli
nabiałowe, precąrwo, cukiernicze, napoje

wiele innych,alkoholowe i bezalkoholowe i
W skład tego przemysfu wchodzą: rzeźnie, zakJady przetwórstwa

rybnego
i mięsnego, mleczarnie, piekamie, cukrownie, gorzelnie,
browary, m}yny, wytwórnie soków i przetwórstwo warrywńczo-
owocowe- zakładv cukiernicze oraz tńoniowe_

3. P l ,P2,P3,P4,P5,P6

Przemysł

Odbiorcy rozliczań za ilośc dostarczonej wody, pobierający na cele
przemysłowe zwyłączeńem wymienionych w punkcie 1 i 2 (woda
wykorzystywana jest do celów produkcyjnych i technologiczrrych itp.).

Taryfowa grupa
odbiorców usług

odorowadzania ścieków
Opis

1.

Gl,G3,G5,G7,G8,G9

S 1,S3,s5,S7,S8,S9

Pl,P3,P5,P7,P8,P9

Odbiorcy którry odprowadzają ścieki bytowe powstałe w
gospodarstwach domowy ch, którza prowadzą działalność gospodarczą
oddający ścieki powstałe w młięlal, zprowadzoną działalnością rolną
produkcyjną i technologiczrą ścieki powstałe na skutek kontaklu
nlżytej wody z żlłłrnością oraz odbiorcy oddający ścieki w w}rniku
prowadzenia innej działalności gospodarczej nie mtięanej z
działalnością prodŃcją np,: działalnośó usfugowa, turystyczrro -
rekreacyjna, sfuzba zdrowia, szkolnictwo i placówki opiekuńczo
wychowawcze, podmioty zrzęszone w formy prawne, jednostki sfery
budżetowej, rzeźńe, zaHady przetwórstwa rybnego i mięsnego,
mleczarnie, piekarnie, cukrownie, gorzelnie, browary, młyny,
wytwórnie soków iprzetwórstwo warrywniczo-owocowe, zal<łady
cukierni cze oraz tytoniowe.

* Zgodnie z art.22, Ustawy z dńa 7 częrwca 2001 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z
ustawy z dńa 22 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr l23, poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej
ustawy.



4. RODZAJE, wYSoKoŚC CEN I STAWEK oPŁAT:

Rozliczenia za dostarczona wode
Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na
podstawie:
l, ceny - wyrazonej w złlm3 ,
2. stawki opłaty abonamentowej - nieza|eżnie od ilości dostarczanej wody - płaconej za

każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody (lub tez całkowitego
jego braku) wyrazonej w złlodbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie
kryteńów zawańych w § 13 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia
28.06.2006r.

Rozliczenia za odprowadzanie ścieków
Rozliczenia z odbiorcami usług, w za|eżności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na
podstawie:
1. ceny - wyrazonej w złlm3,
2. stawki opłaty abonamentowej - niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków - płaconej

za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego odbioru ścieków (lub tez
całkowitego jego braku) wyrazonej w zVodbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na
podstawie krleriów zawartych w § 13 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z
dnia 28.06.2006r.

wvsokość cen i stawek za dostarczona wode i odprowadzone ścieki

Tabela 2. wvsokość cen i stawek opłat za dostarczona wode

L8. wy
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Genł/§tary&]
@|ty§yŁl.

;bffitto

l
Socjalno-
bytowe
(G1)

l Cęna za dostarczoną wodę za m3 4,8l 8% 5,19

2. Stawka opłaty abonamentowej *
3,79 8% 4,09

2.
Socjalno-
bytowe
(Gż)

l Cena za dostarczoną wodę za m3
4,81 8% 5,19

2. Stawka opłaty abonamentowej *
5,46 8% 5.90

J.
SocjaIno-
bl.towe

(G3)

l Cena za dostarczoną wodę za m3
4,8l 8% 5,19

2. Stawka opłaty abonamentowej *
2,88 8% 3,11

4.
Socjalno-
bytowe

(G4)

Cena za dostarczoną wodę za m3
4,81 8% 5,l9

2. Stawka opłaty abonamentowej *
3,64 8% 1qj

5.

Socjalno-
bytowe
(G5)

Cena za dostarczoną wodę za m3 4,8l 8% 5,19

2. Stawka opłaty abonamentowej *
1,66 8% 1,79

6.

Socjalno-
bytowe

(G6)

Cęna za dostarczoną wodę za m3 4,8l 8% 5,19

2. Stawka opłaty abonamentowej *
jlj 8% 3,60



L.P. Grupa Wyszczególnienie
cena/§tawkł
opłaĘ w zl

netto
vAT

cena/§tawka
oplaty w zł

brutto
Przemysl
spożywcry

(sl)

l Cena za dostarczoną wodę za m3
4,92 8% 5,3l

2. Stawka opłaty abonamentowej *
21,05 8% )) ,7?,

2.

Przemysl
spożywcry

(s2)

Cena za dostarczoną wodę za m3
4,92 8% 5,3l

ż. Stawka opłaty abonamentowej *
22,71 8% 24,53

3.
Przemysł
spożywcry

(s3)

Cena za dostarczoną wodę za m3
4,92 8% 5,3l

2. Stawka opłaty abonamentowej *
20,14 8% ż1,75

4.
Przemysł
spożywcry

(§4)

l Cena za dostarczoną wodę za m3
4,92 8% 5,3l

2. Stawka opłaty abonamentowej*
20,89 8% ż2,56

5.

Przemysł
spożywczy

(s5)

1 Cena za dostarczoną wodę za m3
4,92 8% 5,3l

2. Stawka opłaty abonamentowej *
1,66 8% |,79

6.
Przemysł
spożyrvcry

(s6)

1 Cęna za dostarczoną wodę za m3
4,92 8% 5,31

ż. Stawka opłaty abonamentowej *
ąą1 8% 3,60

'L;.'P. Gmpr
iGćb,!/.§,trwlrr
,q$t:§łv ź

'ńb&o
vfis.

1

Przemysł
(P1)

l Cęnaza dostarczonąwodę za m'
5,05 8% 5,45

2. Stawka opłaty abonamentowej *
43,67 8% 4,7,16

2.

Przemysl
(P2)

l Cena za dostarczoną wodę za m3
5,05 8% 5,45

2. Stawka opłaty abonamentowej *
45,34 8% 48,97

3.

Przemysl
(P3)

Cena za dostarczonąwodę za m3
5,05 8% 5,45

2. Stawka opłaty abonamentowej *
42,76 8% 46,18

4.

Przemysl
(P4)

Cena za dostarczoną wodę za m3
5,05 8% 5,45

2. Stawka opłaty abonamentowej *
43,52 8% 47,00

5.

Przemysł
(P5)

1 Cena za dostarczoną wodę za m3
5,05 8% 5,45

2. Stawka opłaty abonamentowej *
1,66 8% 1,79

6.

Przemysl
(P6)

l Cena za dostarczoną wodę za m3
5,05 8% 5,45

2. Stawka opłaty abonamentowej *
3 j1 8% 3,60

* w wlpadku dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki abonamentowe za jeden miesiąc
przemnaża się razy dwa.
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I;:P- 'Glłrpb IVyszczęóldiente
€cilt/§tlwkr
oPlłt!,rr żt,

netto

:vA!r
,{§9"fii$§Ęf.kl
'ó,ifiąt,łtr

:',ł*łłr*ó
1 Socjalno-

bytowe
(Gl)

1 Cena za odprowadzanie ścieków
m3 w tym ścieków komunalnych
**

7,41 8% 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej *
1 8,2l 8% 19,6"/

2 Socjalno-
bytowe
(G3)

l Cena za odprowadzanie ścieków
m3 w tym ścieków komunalnych 7,41 8% 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej *
I7,30 8% l8,68

3 Socjalno-
bytowe
(G5)

l Cęna za odprowadzanie ścieków
m3 w tym ścieków komunalnych
,l.*

7,41 8% 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej *
1,66 8% 1,79

4

Socjalno-
by.towe
(G7)

Cena za odprowadzanie ścieków
mJ w tym ścieków komunalnych 7,41 8% 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej *
19,8,7 8% ż1,46

5

Socjalno-
bytowe
(G8)

Cena za odprowadzanie ścieków
m3 w tym ścieków komunalnych
**

7,41 8% 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej *
18,05 8% 19,49

6

Socjalno-
bytowe
(G9)

1 Cena za odprowadzanie ścieków
m3 w tym ścieków komunalnych
**

J,41 8% 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej *
J,JJ 8% 3,60

LP. Grupa Wyszcze gólnienie
cona/§tawka
oplaty w zł

netto vAT
fu{ł§ta*lri
oPtatyw zl
,,brutto

l Przemysl
spożywczy

(Sl)

1 Cena za odprowadzanie ścieków
m3 w tym ścieków komunalnych 7,41 8% 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej *
l 8,21 8% 19,67

2. Przemysl
spożywczy

(s3)

Cęna za odprowadzanie ścieków
m3 w tym ścieków komunalnych 7,4) 8% 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej *
17,30 8% l8,ó8

J. Przemysl
spożyrvczy

(s5)

1 Cena za odprowadzanie ścieków
m3 w tym ścieków komunalnych ,7,4l

8% 8,00

ż, Stawka opłaty abonamentowej *
7,66 8% I,19

Ą
Przemysł
spożywczy

(S7)

l Cena za odprowadzanie ścieków
m3 w tym ścieków komunalnych
**

,7,47
8% 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej *
19.87 8% 21,46



5.

Przemysł
spożlrwcry

(s8)

C ena za odprowadzanie ścieków
m3 w tyrn ścieków komunalnych 7,41 8% 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej *
18,05 8% 19,49

6.
Przemysl
spoĄrwcry

(S9)

Cena
m3w
,**

za odprowadzańę ścieków
tym ścieków komunalnych 7,41 8% 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej *
111 8% 3,59

L.P. iGrłrpa WYszw€@iii§iie vctr

l Przemysł
(P1)

l Cena za odprowadzanie ścieków
m3 w tym ścieków komunalnych 7,4| 8o/o 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej x

18,21 8% 19,67

2. Przemysł
(P3)

l Cena za odprowadzanie ścieków
m3 w tym ścieków komunalnych 7,4l 8% 8,00

ż. Stawka opłaty abonamentowej *

17,30 80ń l8,68

3. Przemysl
(P5)

1 Cena za odprowadzanie ścieków
m3 w tym ścieków komunalnych 7,4l 8% 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej *

1,66 8% 1,79

4.
Przemysl

(P7)
l Cęna za odprowadzanie ścieków

rŃ w tym ścieków komunalnych 7,41 8% 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej *
19,87 8% 21,46

5.

Przemysl
(P8)

1 Cęna za odprowadzanie ścieków
m3 w tym ścieków komunalnych 7,4| 8% 8,00

ż. Stawka opłaty abonamentowej *
18,05 8% 19,49

6
Przemysł

(P9)
Cena za odprowadzanie ścieków
m3 w tym ścieków komunalnych
,*:k

7,41 8% 8,00

2. Stawka opłaty abonamentowej *
8% 3,59

* w wlpadku dwumiesięczrego okresu rozliczeniolffego stawki abonamęntowe za jeden miesiąc
przemnaża się razy dwa.
** Scieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzanekana|izacjąsanitamąi ogólnospławną.
Związek nie posiada w swoich zasobach sieci odprowadzającej wody opadowe i roźopowe tzn.
kanalizacji burzowej w związku z czym nie mają zastosowania zasady zawańe w § 5 ust. 4
Rozporządzenia Ministra BudownicIwa z dnia 28.06.2006r. Ilość wód opadowych i roztopowych,
którę ulegają zmieszaniu ze ściekami tworząc ścieki komunalne ustala się na podstawie
średniorocmych opadów razy powierzchnia z których zblerane są ścieki w prze|iczeniu na miesiąc.



Tabela 4. Wysokość cen za wodę w l miesięcznym okresie rozliczeniovrym
na w lokalach rowanvcb

Lp.
Taryfowa

grupa
odbiorców

Wlposazenie mieszkarua w
instalację

Miesięczna
nonna
mĘcia

wody/m3/
l osoba*

Cena w zł
netto

zal m3
VAT Cenaw zl

brutto

l ,,
3. 4. 5. 6. 7.

Socjalno -
bytowe

l

Wodociąg bez ubikacji i
łazięnkl (brak kanalizacji)
pobór wody zę zdroju
podwórzowego
lub uliczneso.

0,90 4,8l 8% 5,19

2.
Wodociąg, ubikacja bez
łazienki.

1,80 4,8l 8% 5,19

J.
Wodociąg, zlew kuchenny,
wc, brak łazienki i ciepłej
wodv.

2,70 4,8l 8% 5,l9

4.

Wodociąg, ubikacja,
łazienka, lokalne źródło
ciepłej wody
(piecyk węglowy, gazow -
gaz z butli, el ektryczrry
boiler).

3,00 4,8l 8o/o 5,19

5.

Wodociąg, ubikacja,
łazienka, dostawa ciepłej
wody do mieszkania
(z elektrowni, kotłowni
osiedlowei lub blokowei).

5,40 4,81 8% 5,19

* cenę za jedną osobę przemnaza sięprzez ilość zameldowanych osób w lokalu.

Tabela 5. Wysokość ceny za odprowadzone ścieki w 1 miesięcznym
okresie rozliczeniowyln na w lokalach

Lp.
Taryfowa

grupa
odbiorców

Wyposażenie mieszkania w
instalację

Miesięczna
nonna
ntżrycia

wody/m3/l
osoba*

Cenaw zł
netto

za7 m3

VAT Cenaw zl
brutto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

l Socjalno -
bytowe

l
Wodociąg, ubikacja bez
łazienki.

1,80 7,41 8% 8,00

2.

Wodociąg, zlew kuchenny,
wc, brak łazienki i ciepłej
wody.

2,70 7,41 8% 8,00

3.

Wodociąg, ubikacja,
łazieŃa, lokalne zródło
ciepłej wody (piecyk
węglowy, gazory -
gaz zbutli, elektrycmy
boiler).

3,00 7,41 8% 8,00

4.

Wodociąg, ubikacja,
łazienka, dostawa ciepłej
wody do mieszkania
(z elektrowni, kotłowni
osiedlowei lub blokowei ).

5,40 7,41 8% 8,00

* cenę za jednąosobę przemnaża się przez ilość zameldowanych osób w lokalu.



kanal
Stawka oplaty
|zllm|1 za
wańość
wskaźnika

1,00 L,20 1,50 2,00 2,60 3,50 4,50 6,00 8,00 10,00

1. ) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

CI,;ZT le/^')
70l -

l000
l001_
l400

1401-
1 800

l80l -

2300
2301-
3000

3001 -

4000
4001-
5200

5201-
6500

6501-
8000

Powyżej
8000

zawiesina
tslm3l

30l-
400

40l-
500

50l-
700

70l-
900

90l-
1200

1201-
1500

1501-
2000

2001-
2500

2501-
3000

Powyżej
3000

Substancje
roryvszcz.
tslm3l

l00l-
l 100

l101_
1300

1301-
l500

l501-
l 800

l80i_
żż00

220l-
ż600

260|-
3200

320l-
4000

4001_
5000

Powyżej
5000

Odcąm pH
przekroczenie
o:

0,2
0,2I-
0,3

0,31-
0,4

0,41-
0,5

0,51-
0,6

0,6l_
0,8

0,81-
1,0

1,0l-
1,5

1,5l -

2,0
Powyżej

2

Tabela ó. Stawki oplat dodatkowych w zł netto na m-c (za przekroczenie normatywnych
ladunków zaniecryszczeń w ściekach odprowadzanych z zakJadfiw przemyslowych do urządzeń

Opłatę dodatkową na|icza się za przekroczenie normatywnych wartości wskażrików stęzeń
zańeczyszczeń:
Odczyn pH - 6,5 - 9,0
C\ZT -700 !m3
Zawiesina ogólna - 300 g/m3

Substancje roąvszczone - 1000 g/m3

Opłatę nalicza się za ten wskażtik, za, przekroczenie którego opłata jest najwyższa.
Stawki opłat dodatkowych |zł/m3).

Tabela 7. Stawki oplat za przylączenie do urządzeń kanalŁacvinvch

Lp. Rodzaj stawki
Stawka oplaĘ w

zł VAT
Stawka
opłaĘ
brutto

1. 2. 3. 4. 5.

l S tawka za prryłączeni e do ur ządzeń wodociągowych * l06,9 8% ll5,45

2. S tawka za pr ryłączeni e do urządzeń kanal i zacf nych * 94,02 8% l01,54
* Powyzsze stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicmych zgodnie
Roryor ządzenia Ministra Budownictw a z dńa 2 8 . 0ó. 2006r.

5 ust.

Do cen i stawek oplat wymienionych w tabelach 2 - 7 dolicza się obowiązujący podatek VAT
nie z odrebnvmi orzeoisami.

5. \ryARIJNKI ROZLICZEN Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAZENIA
NIE RUCHOMOŚ CI W PRZYR ZĄDY I UR.ZĄDZENIA POMIAROWE :

5.1, Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekow
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia

5.2. O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inacze1 łączna opłata za zbiorowę
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy
miesiąc, w którym były świadczonę usfugi.

5.3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy
Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścięki w okresie rozliczeniowym.

5.4. Odbiorca usfug dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na
warunkach i terminach określonych w umowie.

5.5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza
głównego. Także na podstawię wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilośc
równą dostarczonej wody, ilośc odebranych ścieków z nieruchomości.



5.ó. Ilość ścieków w budynkach w)aposazonych w urządzenia pomiarowe ustala się na
podstawi e wskazań ty ch urządzeń.

5.1, IloŚĆ odprowadzonych ściekow w rozliczenjach z odbiorcami usług, ktorzy
zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy
odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

5.8. W Przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niz do terminu określonego
ustawą iloŚÓ wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne
normy zuŻycia wody okreŚlone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim
przypadku jako równą ilość wody wynikającej z norTn.

5.9. W przypadku świadczenia usfug odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia
Pomiarowego iloŚĆ Ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych
norm anŻycia wody, a w przwadku braku odniesienia w tych normach jako równą ilości
ścieków określonej w umowie.

5.10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy
przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza a gdy nie jest to mozliwe _
na podstawie Średniego zażycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub
iloczynu Średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
nieprawidłowego działania wodomierza.

6. WARIJNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT:
W taryfie za okes od 01.07.2013r. do 30.M.2OI4r. obowiązylvać b$ą warunki rońiczń

zgodne z Ustawą o zbiorowym zaopab,zenil w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
iRozpolz$zeniem Ministra Budownictwa z dńa 28.06.2006r. w sprawie określania taryĘ
wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunkow roz|iczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także Regulaminem dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacj i z późniejszymi zmianami.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związhl Wodociągów
i Kanalizacji

§3

Traci moc uchwała Nr 4/XV2012 Zgromadzęnia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji z dnia 26 pażdziemlka 2012 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na okres od 30.10.2012 do 30.06.2013 zatwierdzonych uchwałąNr 3Na2U1 Zgromadzenia
WZWiK z dnia21.10,2011 roku na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i
Kanalizacji.

§4

Uchwałę ogłasza sięprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Wałbrzyskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji, Urzędach Gmin - członków Zwlęku, oraz iokalnej
Prasie, tablicach ogłoszeń Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka
Z o.o.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2013 roku

WNr

Ifumarczyh
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