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DEcYzJA

Napodstawieart.24cust2wzwiązkuz27aust,3pkt2) i27cust. 1ustawyzdnia7czerwca
ZooL r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu Ścieków (tekst jedn. Dz. U. z2at7

r. poz. 3ż8 ze zm. _ dalej u.z.z.w.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz, U, Z2OL7, poz, Lż57 - dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu

wniosku przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ,,Wodnik" Sp. z o.o. prowadzącego działalnoŚĆ

na terenie gminy Jelenia Góra w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jelenia GÓra na okres 3 lat,

zatwierdzam

ustaloną przez przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacii,,Wodnik" Sp. z o.o. taMę dla zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminY Jelenia GÓra na okres 3 lat,

stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. ż4b ust. ]- u.z.z.w. w

Wodociągow i Kanalizacji ,,Wodnik" Sp. z o.o.

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Jelenia G ora na okres 3 lat.

aub

UZASADNlENIE
.:

dniu 13 kwietnia 2018 r. na wniosek Przedsiębiorstwa

zostało wszczęte postępowanie w prawie zatwierdzenia

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy

W trakcie postępowania administraffiego, na podstawie zgromadzonego materiałuĘ,

dowodowego ustalono, że przedsiębiorstwo opracowało taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jelenia Góra, zgodnie z zasadami okreŚlonYmi

w art. 20 u.z,z.w. orczzprzepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej iŻeglugi Śródlądowej

z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie Ścieków (Dz. U. z2OL8

r. poz.472|.
przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeŻeli wYnik ocenY,

weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

izbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny. 
wierdził zgodnośćOrgan regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, st

projektu taryfy oraz uzasadnienia przedstawionego przez Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

,,Wodnik,, Sp. z o.o., z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę izbiorowYm odProwadzaniu

ścieków oraz ustawy Prawo wodne. Wnioskodawca ustalił niezbędne przychody uwzględniając

w szczególności zmiany wielkości usług i warunki ich świadczenia oraz koszty wynikające z PlanowanYch

wydatków inwestycyjnych na podstawie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych. Dyrektor Regionalnego Łarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał również analizy zmianY warunków

ekonomicznych wykonywania przez Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ,,Wodnik" SP. z o.o.

działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, olaz dokonał weryfikacji kosztów związanYch



ze świadczeniem usług, poniesionych w roku obrachunkowym obowiązywania PoPrzedniej tarYfY,

ustalonej na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian Ęch kosztów

w okresie obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zaPewnienia ochronY

interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z PowYŻsrym, iŻ wYnik

oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawianego projektu taryfy dla zbiorowego zaoPatrżenia w wodę

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jelenia Góra jest pozytywny, naleŻało zatwierdziĆ

przedmiotową taMę.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji,

PoUczENlE

L. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa WÓd Polskich za PoŚrednictwem

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody polskie (ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław), w terminie 14

dni od dnia jej doręczenia (art. t27 li 2, art. t29 1 i 2 k,p,a,),

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moŻe zrzec się prawa do wniesienia

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję {art. t27a 1 k.P.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oŚwiadczenia o zrzeczeniu się Prawa

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna

i prawomocna (art. L27a 2 k.p.a.).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeŻÓli jest zgodna

z UąOaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia

odwołania (art. 130 a k.p.a.).

Za wydanie decyzji, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi opłatę w wysokości

500 zł w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. powyższą opłatę należy

uiścić na konto bankowe Państwowe8o Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (adres: ul. C. K. Norwida 34, 5G950 Wrocław):

77 L13o 1017 0020 1510 5720 0025

Stosownie do art, 24 e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna tarYta

zostanie skierowana do ogłoszenia w Biuletynie lnformacji Publicznej Państwowego

Gospodarstwa Wod nego Wody Polskie.

3.

4.

5.

6.

7. stosownie do
odprowadzaniu

a rt. 24f ust.

ścieków ta

zbiorowym zaopatrzeniu
upływie7 dni od dnia

w wodę i zbiorowym
ogtoszenia.

o.o.DYRE,KP*Ą'<-a*ńwski
MaTeu 

gzź

Otrzvm uia:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Góra,
ż. Prezydent Miasta Jeleniej Góry,

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu

Polskie - a/a.

Kanalizacji ,,Wodnik" Sp. z o.o., Pl. Piastowski 2L,58-560 Jelenia

Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,

Gospodarki Wodnej państwowego Gospodarstwa Wodnego WodY

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny 7arząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tet.: +48 (71} 337 88 00 | faks: +48 (71} 32s 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl WWW.Wcdy,g*V.pl
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Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji 'WODNIK" Spółka z o,o. w Jeleniej Góze]
jako podmiot prawa handlowego działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
i działaniem swoim, polegającym na zbiorowym zaopatzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, obejmuje obszar Miasta Jelenia Gora.

W celu wykonywaniazadań statutowych Społka eksploatuje majątek własny

Żrodłami zaopatrzenia w wodę mieszkańców Jeleniej Gory są:

1. Ujęcie brzegowe wody na żeae Bóbr w Wojanowie - ujęcie ,,Grabarów" - woda
powierzchniowa;

2. Awaryjne ujęcie bzegowe wody (do 15 dni) ze zbiornika pożwirowego ,,WojanóW'
w Dąbrowicy - ujęcie ,,Grabarów" - woda powierzchniowa;

3. Ujęcie wody ze studni szybowych w Jeleniej Górze (studnie szybowe Vl-X)
i Dąbrowicy (studnie szybowe l-V) - ujęcie ,,Grabarów" - woda podziemna i infiltracyjna;

4. Ujęcie wody ze zbiornika ,,Sosnówka" - Zakład Uzdatniania Wody ,,Sosnówka" - woda
powiezchniowa;

5, Ujęcie wody z potoku Sopot - ,,Leśniczówka" w Jagniątkowie - woda powiezchniowa;
6. Ujęcie wody z Potoku Polskiego - ,,Kamienna Wieża" w Jagniątkowie woda

powiezchniowa,

Ścieki z terenu Jeleniej Gory trafiają do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, ktora pozwala
na efektywne prowadzenie procesów oazyszczania ścieków do wymaganych przepisami prawa
parametrów jakościowych, a tym samym znacząco wpływa na ochronę środowiska.
W ostatnich latach zrealizowano inwesĘcję, mającą na celu rozbudowę i modernuŃ,k
Mlejskiej Oczyszczalni Ścieków. lnwestycja realizowana była w rarnach Prqienl
pn.,,Uporządkowanie gospodarki wodnościekowei aglorneracii Jelenb Gika'
dofi nansowa nego z F und uszu S pój ności w ramach Prog ram u Operacyjnego l nfrastnlktura
iśrodowisko.

Wniosek o zatwierdzenie taryf wraz ze szczegołową kalkulacją cen i stawek opłat został
opracowany na podstawie obowiązujących przepisów określonych w Ustawie o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku
(Dz,U. 2017 poz. 328, 1566, 2180), zwanej dalej Ustawą orcz przepisów Rozporządzenia
Ministra Gospodarki Morskiej iZeglugi Środlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie
określania taryf , wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472),
zwanego dalej Rozporządzeniem.

Wszelkie określenia odnoszące się
niezbędnych przychodów, pochodzą z
mowa o Przedsiębiorstwie dotyczy
,,WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Gorze.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców z terenu gminy Jelenia Gora
w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekow
świadczonych przez Przedsiębiorstwo, z wyłączeniem odbiorcow dostarczających
nieczystości płynne taborem asenizacyjnym z terenów nieskanalizowanych, gdyż ten rodzaj
usług nie mieści się w katalogu zbiorowego odprowadzania ściekow.

do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii
Ustawy lub Rozporządzenia. llekroć w tekście jest
to Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

q
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l. RODZAJE PROWADZONEJ DzIAŁAIN(}scI

Przedsiębiorstwo swoją główną działalnośó w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi na podstawie:

r Aktu załozycielskiego PWiK,,WODNIK'Sp, z o.o,,

Zezwolenia nr 112002, udzielonego Przedsiębiorstwu bezterminowo Decyzją Prezydenta
Miasta Jeleniej Góry z dnia 7listopada 2002 roku na prowadzenie działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow na terenie Miasta Jelenia
Góra, uchwalonego pzez Radę Miejską w Jeleniej Gorze w dniu 31 stycznia 2006 r.

Uchwałą nr 510/XLll 12006 (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego nr 64, poz,1001).

Zgodnie z ww, zezwoleniem przedmiot działania Przedsiębiorstwa - w zakresie objętym
ustawą - stanowi uimowanie. uzdatnianie i dostarczanie wodv oraz oczvszczanie
i odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociagowvch i urzadzeń kanalizacyinvch.
bedacvch w eksoloatacii pzedsiebiorstwa,

2. RODZAJ l sTRUl(TURA TARYFY

W okresie od 11 czerwca 2018 roku do 10 czerwca 2021 roku zgodnie z § 14
Rozpol-ządzenia, przy rozl\eeniach za dostawę wody obowiązywać będzie taryfa niejednolita
wbloczłonowa obej mująca :

. cenę netto wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
r stawkę opłaty abonamentowej,
oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ściekow obowiązywać będzie taryfa niejednolita

wieloczłonowa określająca :
. cenę netto wyrażoną w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków,
r stawkę opłaty abonamentowej.
Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z aktualnie

obowiązującymi przepisami. Na dzień sporządzania wniosku taryfowego dostawa wody
sklasyfikowana jest jako 

"usfugi w zakresie rozprowadzania wody", dla których stawka podatku
VAT urynosi 8o/o, ? odbiór ścieków systemem kanalizacyjnym, ich oc.zyszczanie i odprowadzanie,
jako 

"uslugi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ściekóul', dla których stawka
podatku VAT urynosi 8%.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenla wnioskowane ceny jednostkowe
skalkulowano w oparciu o wańość niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych
przychodów z opłat jest bezwzględnie konieczne do pokrycia kosztów bieżącej
działalności eksploatacyjnej oraz utrzymania we właściwym stanie technicznym majątku
służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Spoządzona zgodnie z zasadami ww. Rozporządzenia Tabela C prezentuje ,,Ustalenie
poziomu niezbędnych przychodow przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego", a Tabela F
,,Kalkulację cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę iodprowadzanie ściekow metodą
alokacji prostej".

Zgodnie z § 3 pkt 1 Rozpoządzenia, taryfy zostały skonstruowane w sposób zapewniający:

1. Uzyskanie niezbędnych przychodów,
2. Ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen istawek opłat,
3. Eliminowanie subsydiowania skrośnego,
4, Motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody

i ograniczania zanie czyszczenia ścieków,
5. Łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat.

F
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3. TARYFOWE GRUPY 0DBlORcÓW UsŁUG

Zgodnie z Rozporządzeniem, przedsiębiorstwa

alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług,

a w szczególności:

wodociągowo-kanalizacyjne dokonuj
uwzględniając lokalne uwarunkowania,

o wielkośc zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych

grupach odbiorcow usług, miezoną kosztami jednostkowymi,

ł dostępnośc danych odnoszących się do poszczegolnych rodzajów kosztów, strukturę

planowanych taryf,

r stabilnośó stosowanych metod alokacji kosztów, wyposażenie w wodomierze i uządzenia

pomiarowe,

Uwzg lędniając powyższe uwarunkowania:

ł W zakresie zbioroweoo zaopatrzenia w wode wyłoniono dwadzieŚcia PięC

taryfowych grup odbiorców usług:

1 grupę taryfową _ obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zuŻYwana jest

*yĘ..nie do-zaspokojenia'potzeo gospoOarstw domowych oraz ludnoŚci: do sPoŻYcia i na cele

sócjblno-bytowe, w których rozliczeńa prowadzonesą z osobą korzystającą z lokalu w budYnku

wielolokaiowym na podstawie wodomierza lokaloweg o oraz poprzez tradYcYjną metodę

rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym,

2 grupę taryfową - obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest

*yĘc.nie do-zaspokojenia'potzeń gospoOarstw domowych oraz ludnoŚci: do sPoŻYcia_i na cele

sócjalno-bytowe, w rtórvcn iozliczen'ia prowadzon" sQ 1 osobą korzystająą z lokalu w budYnku

wieiolokaiowym na podstawie wodomierza tokatowego o(az za PoŚredr**ł'errt
]nternetowego Biura obsługi (e_faktura) w cyklu dwumieslęcznym.

3 grupę taryfową - obejmującą gospodarstwa domowe, w ktoryń woda alZYlrana iłxt
*yĘ".ni" do-zaspóxojenia'potzeń gospoOarstw domowych oraz ludności: do sPożYcia i n? ęb
socjalno-bytowe, wilorych iozliczenTa pro*adzonesą_z Ósobą kozystającą z lokalu w budYnku

wielolokalowym na §odstawie wodomierza tokaioweg o oraz poprzez tradYcYjną metodę

r ozliczenia (fa ktu ra pa pie rowa) w cykl u jed nom iesięcznym,

4 grupę taryfową - obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest

wyłącznie oo zaspókolenia'potzeo gospoOarstw domowych oraz ludnoŚci: do sPoŻYcia_i na cele

socjalno-bytowe, wkó rych rozliczenTa prowadzone są z Ósobą korzystającą z lokalu w budYnku

wielolokalowym na' podstawie wodomierza Iokalowego oraz za pośrednictwem

lnternetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym,

5 grupę taryfową - obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest

wyłącznie oo zaspóro;enia'potzeo gospoCarstw domowych oraz ludnoŚci: do sPoŻYcia i_na cele

sóc;'atno-nytowe, a t'arze 
'rozliczańe są w oparciu o wskazania wodomierza głównego

lub-wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zuŻYtei oraz Pa9rzez
tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym,

6 grupę taryfową - obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest

wyłącznie oo zaspóxo.;enia'potzeń gospoOarstw domowych oraz ludności: do sPoŹYcia_i_na cele

socjalno-bytowe, a tbrze 
'rozliczańe są w oparciu o wskazania wodomierza głównego

lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezPowrotnie zuŻYtei

olazzapośrednictwem lnternetowego Biura-Obiługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznYm,
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, 7 gruPę taryfową - obejmującą'gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest
wYłącznie do zasPokojenia potrzeb gospodarstw domowych oraz ludnóści: do spozycia i na óele
socjalno-bYtowe, a także rozliczane są w oparciu o wskazania wodomierzi głównego
lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej orrŹ popoe.
tradYcYjną metodę rozliczenia (faktura papierowa; w cyxlu jednomiesięcznym.
8 gruPę taryfową. - obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest
wYłącznie do zasPokojenia potzeb gospodarstw domowych oraz ludnóści: do spozycia i na óele
socjalno-bYtowe, a także rozliczane są w oparciu o wskazania wodomiezi głównegolub wskazania wodomieza mierzącego i|ość wody bezpowrotnie zużylej
oraz za PoŚrednictwem lnternetowego Biura Obsługi (e-faktura) w tyklu jednomiesięcznym.
9 gruPę taryfową, - obejmującą gospodarstwa domowe, w ktorych woda zużywana jest
wYłącznie do zasPokojenia potzeb gospodarstw domowych oraz ludnóści: do spozycia i na óele
socjalno-bYtowe,. rozliczane na p.odstawie_ przepisow dotyczących norm 

' 
ziżycia wody

oraz Po9żez tradycyjną metodę rozliczenla (faktura papierowa) w iyklu dwumiesięcznym,
l0 gruPę taryfową - obejmującą gospodarstwa domowe, w ktorych woda zuzywana jest
wYłącznie do zasPokojenia potzeb gospodarstw domowych oraz luoności: do spozycia i na Óele
socjalno-bYtowe, rozliczane na podstawie pzepisów dotyczących norm' zużycia wody
ofazza PoŚrednictwem lnternetowego Biura Obsługi (e-faktura; w cyxlu dwumiesięóznym.
11 gruPę tarYfową - obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zużywana jest
wYĘcznie do zasPokojenia potzeb gospodarstw domowych oraz ludności: do spozycia i na óele
socjalno-bYtowe,. rozllczane na p_odstawie przepisów dotyczących norm 

' 
zizycia wody

orazPo9żez tradYcYjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w iyklu jednomiesięcznym.
12. gruPę tarYfową . obejmującą gospodarstwa domowe, w których woda zuzywana jest
wYłącznie do zasPokojenia potzeb gospodarstw domowych oraz ludnóści: do spozycia i na óele
socjalno-bYtowe, rozliczane na pod.qtawie_ pzepisów dotyczących norm ziżycia wody
orazza PoŚrednictwem lnternetowego Biura Obsługi (e-fakturi; w cynu jednomiesi[cznym.
13 gruPę taryfową - obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług(w tY' zużywających wodę do celów produkóyjnycń, teóhnologic2nych, budowlanych,a takŻe chłodzenja,_ płukania i czyszczenia), w którlcń rozliczenia p_rowadzone są z or'ooą
kozYstającą z lokalu w budynku.wielolokalowym na podstawie wodomierza lo'lłalowego
orazPo9rzez tradYcYjną metodę rozliczenia (faktura papieiowa) w cyklu dwumiesięcznym.

!a g-Pę tarYfowq - obejmująą odblorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług(w tYm zuŻYwalących wodę do celów produkóyjnycń, technologicŻnych, budowlanych,
a takŻe chłodzenja,_ płukania i czyszczenia), w którvcń rozliczenia p--rowadzone są z o.buąkozYstająą z lokalu w budynku wielotokalowym na podstawie wodomierza lokatowego
orazza PoŚrednictwem lnternetowego Biura Obsługi (e-fakiura) w cyklu dwumiesięcznym.
15 gruPę taryfową - obejmującą odbiorców przemysłowych l pozostałych odbiorców usług(w !Y' zuŻYwĄących wodę do celów produkóyjnycń, technologicznych, budowlanych,a tal<ze chłodzenia,_ płukania i czyszczenia), w którlcń rozliczenia p-rowadzone są z o.'ouą
kozYstającą z lokalu w budynku wielotokalowym ha podstawie wodomieza lo'kalowego
oraz Po9żez tradYcYjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.
16 gruPę taryfową - obejmującą odbiorców pzemysłowych i pozostałych odbiorców usług(w lY* zuŻywających wodę do celów produkcyjnycń, teóhnologicznych, budowlanych,a tal<ze chłodzenja,_ płukania i czyszczenia), w którlch rozliczenia p:rowadzone są z o.boą
kozYstającą z lokalu w budynku wielotokalowym na podstawie wodomieza toikalowego
oraz za PoŚrednictwem lnternetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.
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n giuFa tar-yfową- |Uó;ńniąą óaUńiCOw przemysłowych i pozostaĘch odbiorców usług
(w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych,
a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), a także rozliczane są w oparciu o wskazania
wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytei oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu
dwumiesięcznym.

18 grupę taryfową - obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług
(w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych,
a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), a także rozliczane są w oparciu o wskazania
wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytei oraz za pośrednictwem lnternetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu
dwumiesięcznym.

19 grupę taryfową - obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostaĘch odbiorców usług
(w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych,
a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), a także rozliczane są w oparciu o wskazania
wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytei oraz poryzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu
jednomiesięcznym.

20 grupę taryfową - obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług
(w tym zużywĄących wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych,
a talże chłodzenia, płukania i czyszczenia), a także rozliczane są w oparciu o wskazania
wodomierza głównego lub wskazania wodomieza mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytei oraz za pośrednictwem lnternetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu
jednomiesięcznym.

21 grupę taryfową - obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług
(w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych,
a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), rozliczanych na podstawie pzepisow dotyczących
norn zużyc|a wody oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu
dwumiesięcznym.

22 grupę taryfową - obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców usług
(w tym zużywĄących wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych,
a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), rozliczanych na podstawie przepisow dotyczących
norm zużycia wody oraz pośrednictwem lnternetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu
dwumiesięcznym,

23 grupę taryfową - obejmującą odbiorców przemysłowych i pozostaĘch odbiorców usług
(w tym zużywalących wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych,
a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), rozliczanych na podstawie przepisow dotyczących
norm zużycia wody oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu
jednomiesięcznym.

21 grupę taryfową - obejmującą odbiorców pzemysłowych i pozostaĘch odbiorców usług
(w tym zużywających wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych,
a także chłodzenia, płukania i czyszczenia), rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących
norm zużycia wody oraz za pośrednictwem lnternetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu
jednomiesięcznym,

25 grupę taryfową obejmującą wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, rozliczaną
poprzez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym,
którą obciążana jest Gmina Jelenia Gora,

Do grupy 7 zalicza się ogródki działkowe rozliczane za pośrednictwem metody
tradycyjnej (faktura papierowa), a do grupy 8 ogródki działkowe rozliczane za pośrednictwem
lnternetowego Biura Obsługi (e-faktura).

b
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Do grupy l zaliĆza się rownież Gminę Jelehia Gora rozliczanąza ilośc wody pobranej
zpublicznych studni izdrojow ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, kuńyn
zraszĄących oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

W zakresie zbioroweqo odprowadzania ścieków wyłoniono dwadzieścia cztery
taryfowe grupy odbiorców usług:

1 grupę taryfową obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe,
w ktorych rozliczenia prowadzone są z osobą kozystającą z lokalu w budynku
wielolokalowym w oparciu o wskazania uządzenia pomiarowego (a w pzypadku jego braku
o wskazania wodomieza lokalowego) oaz popżez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura
papierowa) w cyklu dwumiesięcznym,

2 grupę taryfową obejmującą odbiorców, któłzy odprowadzają ścieki bytowe,
w których rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku
wielolokalowym w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w pzypadku jego braku
o wskazania wodomieza lokalowego) oraz za pośrednictwem lnternetowego Biura Obsługi
(e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.

3 grupę taryfową obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe,w których rozliczenia prowadzone są z osobą kozystającą z lokalu w budynku
wielolokalowym w oparciu o wskazania uządzenia pomiarowego (a w pzypadku jego braku
o wskazania wodomieza lokalowego) oraz popżez tradycyjną metodę rozliczenia (faktura
papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.

4 grupę taryfową obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścleki bytowe,w ktorych rozliczenia prowadzone są z osobą korzystającą z lokalu w budynku
wielolokalowym w oparciu o wskazania uządzenia pomiarowego (a w pzypadku jego braku
o wskazania wodomieza lokalowego) oraz za pośrednictwem lnternetowego Biura Obsługi
(e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.

5 grupę taryfową obejmującą odblorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe,
a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego
braku o wskazania wodomieza głównego} oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia
(faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.

5 grupę taryfową obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe,
a takźe rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w pzypadku jego
braku o wskazania wodomierza głównego| oraz za pośrednictwem lnternetowego Biura
Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.

7 grupę taryfową obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe,
a także rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego
braku o wskazania wodomierza głównego) oraz poprzez tradycyjną metodę rozliczenia
(faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.

8 grupę taryfową obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe,
a takze rozliczani są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w przypadku jego
braku o wskazania wodomierza głównego) oraz za pośrednictwem lnternetowego Biura
Obsługi (e-faktura) w cyklu jednomiesięcznym.

9 grupę taryfową - obejmującą odbiorców, którzy odprowadzają ścieki bytowe, rozliczanych
na podstawie przepisow dotyczących norm zużyc|a wody oraz poplzez tradycyjną metodę
rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.

10 grupę taryfową obejmującą odbiorców, któlzy odprowadzają ścieki bytowe,
rozliczanych na podstawie pzepisow dotyczących norm zużycia wody olazza pośrednictwem
lnternetowego Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.

11 grupę taryfową obejmującą odbiorców, ktorzy odprowadzają ścieki bytowe,
rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz poprzez tradycyjną
metodę rozliczenia (faktura papierowa) w cyklu jednomiesięcznym.

9
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T2 grtlpę T".vio,ą - @Tffi ,r,i1"łŁoli,J#il
;3,'3#łńrTlJ:§§"*-'"'o§{J''['ł,i"ffii:i11:::,::,,:::.xdy 

oraz za pośrednictwem

i ;ffi #ilil;ir;; -ó;;ius] 
t"_i"rtu ra) w cykl u jed nom ies ięcznym.

13 grupę taryfową - obejm.ują919!l",:::,j*'::ff::i':i?"u,:",T,=iffi":"?i,]i liił'".|l,i,li13 grupę laryl.ow.ą - ooelmuJąuą l,ur,!r,lv;;;:;;ń;;;,- _ _ 
płukania, obsługi

pi"",i"i"vińv"n i' t""nńólodi9Żlvg!...!t:I11 .9::n|19,::Ł,,ili:ff,§, rto*.n rozliczenia
ffilifiI'i,'oT"lJ";ffi;",,ilHj';:ry:;:i;ir.:;-::l;ll.:r*:xi.ł"i:ffii f'[';.Tli
lffi :::SJo]u"l*o§fi 

"ii#ńriii;,:.:;:*]1,,:y:J:ii#"j"f§i:yJ##.ff #:prowadzone są z. osooą Kulz,y§ralqwq & - 
"óo 

braku o wskazania wodomierza
[ *.ł.i"n ia urządzenia pomiaiowego (" q Ęry!?9lil.]^r .łąvłllsą nanierowa) w cvkluo wskazania urząazenla ponllaluwr,vv \a yy ylL,F--"_ ,;i; 

njrtur" papierowa) w cyklu
Iokalowego) oraz iopoÓ= tradycyjną metodę rozliczel

dwumiesięcznym.

14 grupę taryfową - obejm.ują9T9|l",::#':3f:i':i?"u":?l,"i#;:"iiJ|li!ł".]il§;!i14 grupę tarytową - ooeJmuJąuą 9ur,!f,tvil^"il7ńl;;,- _ 
płukania, obsługi

produkcyinych , 
";.l-nlp::._lr*,.§:r,j. ,*:'i".9'::'Łi,ffii,,Tnli' r,ory.t, rozliczenia

ffill:i'JilT"lJ";ili:i,ilHi,'i"!, liryiJ1T:::r;;::l;ll.i,*::ri"x"[il* f,,;,,1Tl3
ffi §X'*'o]u"?'"3ś,,T"iiffi:9d:::it*l,:**Ł:"x,i"fg:yJ#",:J,iffi :PrOwadzone są z, osopą Kul4,y§tąJqwq , - 

"óo 
braku o wskazania wodomieza

o wskazania urząaienia pomiaiowógo. (: * p_'iy^p_ld*[,ł._= Ąlrolrrni .a_faktura\ w cvkluo wskazania uuąozenla poTrllaluwvvv \a yy pl_,r--,,_ ,i;- 
óusługi (e_faktura) w cyklu

lokalowego) oraziapoSieOnictwem lnternetowego Bit

dwumiesięcznym.

15 grupę taryfową - obejm.ują9T9!l",:::f'::lf,*,,':Ł":",T,":"#Ł:"ffJ|lilł,""t5i,[l
§"'.T,i"1,l;Y§-,'-,":i?ł3§i"id;i:i9!i{,;Ł:T;l,jlx^iiri1'-'"T§, ,o',T3!";.;Ł'j:iiil".$:irii;i J.":T,:i:ffiźili",]'"ńÓ"ńi-i"il:-id s"i"xi bytowe, a także rozliczani

^nmiar^\A/aaa 
(a * otvoadXi iego braku o wskazania

§T':§,..,Tiili;;i;;;a;"."i8ń-iń*^"sor": j'.I|,Xli5'i, jńT,:"r§LllTllsą w oparciu o,wsKazanla urząazeJlla pl,llll€llvvygvv ,- ,;i;ó;ńi"nń 
(faktura papierowa)

i,ioori"rr" głownego) ofaz poprzez tradycyjną metot

w cyklu jednomiesięcznym,

;.";;;;;";. : olejlu{acą. 9.1l'_1]!lŁ"}:uj'J;Tj:Tl3 
"",""':X,J,łT,","*=.Xiłl:*3§ff"r:"fi:li";"ril'iH',ł#l"jł".'"-v.i j:r;::^"n:9,?:l1_?""i,,.T#]";o,i[T3

§lT"T1[,TśJ"f.ii[:i'ffi; '##ffi"ś';iillłfi*:l, 
"* i;5;i"l"i;li;;,*"fffi"j:§i:::"1T'iŁ"#]o,T;L"{ł',T§il'l;;yilń;;,:']:l*^:,:",g:*L]i;1yffi[

f'§T:fi jT,ffi#; iŁó;#}9l::?::i:''i.-:jp"noł"Jffi 3ff,.i,ffiw oparciu o .wskazanla 
ulząo'zetlla pullllalvllgvv ,_ " .,Li_rjńóó eiń obsłtlgi (e_faktura)

*oj6ńi"Ż. lokalowego\ oraz za pośrednictwem lnten

w cyklu jednomiesięcznym,

;;;;;;,"*-obe jm.u jącą.dll",:9yJś:ff:i':i?"u":""Tlii§;*ilJffi lł'""t$",!l
l1"1T,l"-rliiJ;-,';.:"il:,]§JĘd#:.f:ę:^}Ł:T;1?,%"r'n:ln,, .o151!,;JŁ,j:il
il?:;§I",I;iJ,#"lł:i:r#łi"Yl,!,i§:iń{iJ{^,*:I"*ru;;#"ll-i"*,.,,ijffi l:
§§'""STJ" 

j'iJffi 
, 
j;,1i'iffilffi ;.:ń:ł:$_ęxl;lilrxr,:,fi ?I["ffifrff §

wodomierza głównego) pńrz:"Ź tradycyjną metodę rozliczeniia- (faktura papierowa)

w cyklu dwumiesięGznym,

ffi;;;;;;;-obejm.ującą99!:",::}^k'::l^i:i-:iŁ""::,T'=i#Ł:"1iJHił'"#],i,[i
§"%TP"-JlflJ;-,';":i?łfi tffi i:§*:.1-Ę,i**rtnm,,**igT'iJj.'1n;
H".$:iri,|T"l":";:ffii"T:T'y:i"_Ę[:i.:::{T}":**^:i;ixŁ""J*TJ"*:,ff l":3
["§Tł::'*"ffi'"f,'jililEl."''l"ó";ąi::,.:^,_,i:*"rr jn*Lf :;ffi 5,1.?Haffi 1iiw oparciu o wskazanla urząozenla pr",lllalvll9l,v ,- "..io-iJó aiui. obsługi (e_faktura)
*oóońńr." głównego} oraz za pośrednictwem lntert

w cyklu dwumiesięcznym,

19 grupę taryfową : o|ejluiact._:1li1]lfY;"}:uj1,.^,:Tj:?,1 
"",",$.#,łT,:,"*""x",łl,i,"3l,&*.^l"#lilt'"ńr:|i$"łóId!:[i:l f?r:*_,_,:1i:ii*3i"Tl",:1ni21;l,T#1§lf;ffi lbfi :1il:i:';1u#:ńili"r::l9:c;*,:T j""::ll3.,?*"',:ff Ti!"rjxi*

::'lYlJ:illiTt"'H]"T,T"H;:'"",iliTń:.y:,:Ę:lrrli*i:,?, ji?H",§T:iillisą w oparciu o wsXazanla urząrłztillla t,1,1lll9rv,lvv- \- 
,aĘ ioizIiczenia-(faktura papierowa)

ńJońńrra głównego) oraz popri.ez tradycyjną metc

!

b
l0

w cyklu iednomiesięcznym,
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20 grupę taryfową - obejmującą odbiorców, którzy emitują ściekiw procesach usługowych,
produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi
transpońu itp.) oraz działalności usługowej inne niż Ścieki bytowe, a lakże rozliczani
są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (a w pzypadku jego braku o wskazania
wodomierza głównego| oraz za pośrednictwem lnternetowego Biura Obsługi (e-faktura)
w cyklu jednomiesięcznym.

21 grupę taryfową - obejmującą odblorców, którzy emitują ściekiw procesach usługowych,
produkcyjnych i technologicznych (takze do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi
transpońu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, rozliczanych na podstawie
pzepisów dotyczących norm zużycia wody oraz popżez tradycyjną metodę rozliczenia
(faktura papierowa) w cyklu dwumiesięcznym.

22 grupę taryfową obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach
usługowych, produkcyjnych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania,
obsługi transpońu itp,) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, rozliczanych na
podstawie pzepisów dotyczących norm zużycia wody ofaz za pośrednictwem lnternetowego
Biura Obsługi (e-faktura) w cyklu dwumiesięcznym.

23 grupę taryfową obejmującą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach
usługoulych, produkcyjnych i technologicznych (takźe do chłodzenia, czyszczenia, płukania,
obsługi transpońu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki bytowe, rozliczanych na
podstawb przepisów dotyczących norm zużycia wody oraz popfzez tradycyjną metodę
rozlftzenia (ialrfu ra papierowa) w cykl u jed nom ies ięcznym.

2ł grupę taryfotvą - oĘmująą odbiorców, którzy emitują ścieki w procesach usługowych,
produkcyinych i technologicznych (także do chłodzenia, czyszczenia, płukania, obsługi
banspońu itp.) oraz działalności usługowej inne niż ścieki byńowe, rozliczanych na podstawie
przepisów dotyczących no]Tn zużycla wody oraz za pośrednictwem lnternetowego Biura
Obsług i (e-faktu ra) w cykl u jed nomiesięcznym.

Wydzielenie ww, grup taryfowych w każdym rodzaju usług (dostawa wody, odbiór ścieków)
pozwala spełnió wymogi wynikające z Ustawy i Rozpoządzenia, atakże odzwierciedlic faktyczne
koszty rozliczania faktur ze szczególnym uwzględnieniem kozystania z lnternetowego Biura
Obsługi.
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ł ńODz[ tłlEK OpŁAT

W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują następujące rodzaje i wYsokoŚci cen

oraz stawek opłat:

l Gena za dostarczona wode _ jest to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych,

ktorą odbiorca *ług ió.t obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-

kanalizacyjnemu za 1m3 dostarczonej wooy (zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 1

Rozporządzenia);

r cena za odprowadzone ścieki - jest to wielkość wyrażona.1 j:9,":l|"ch pieniężnych,

ktorą odbiorca ,rłrg J".t obowiązan y zapłaciĆ Przedsiębiorstwu wodociągowo-

kanalizacyjnemu za 1-m3 odprowadzonyóh ścieków, w tym ścieków komunalnych

lub ściekow przemysłowych (zgodnie z definicjązawartąw § 2 pkt 2 Rozporządzenia);

ł Stawka opłatv abonamentowei _ jest to wielkość wyrażona w jednostkach PienięŻnYch,

w złotych dla odbiorcy usług na okres rozliczeniowy, ktorą odbiorca usług jest obowiązany

zaplacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości

do świadczenia usług urządzeń- wodociągowych lub urządzeń kanalizacYjnYch'

orazjednostkęusługiodczytuwodomierzatunurządzeniapomiarowegoirozliczenia
należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków (zgodnie

z definicją zawar7ąw § 2 pkt 6 Rozporządzenia);

r opłata za wprowadzenie ścieków przemvsłowvch cto urzaclzeń kanalizacvinvch

przedsiebiorstwa - ustalono n" podrt"wie stosownych przepisów oraz możliwości

techniczno_technologicznych oczyszczalni ściekow jak rownież koniecznego do uzyskania

stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeńi procesu kompostowania komunalnycfr osadót

ściekowych(zgodniezdefinicjązawarląW§5pkt5Rozporządzenia).

ffivsokości okreśtonei odrebnvmi przepisami,

Wskładstawkiopłatyabonamentowejwliczonajestqotowośćdoświadczeniausłuq-
koszty eksploatacji i utzyman ia urządzeń wodociągo*y.ń lub kanalizacyjnych, stanowiących

nie więcej niz 11i/ocałości tych kosziów, podzielonych zgodnie z przYjętYm wsPołczYnnikiem

alokacjinataryfowegrupyodbiorcóworazliczbęodbiorcowwdanejgrupietaryfowej
(zgoOńie z definicją zawartąw § 2 pkt 12 Rozporządzenia),

zgodnie z ań.22 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo _ kanalizacyjne obciąża gminę

na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za:

wodępobranązpublicznychstudniizdrojowulicznych;
wodę r"iviąóo zasi lan i a pu bl icznych fontan n i n a cele przeciwpożarowe;

wodę zużylądo zraszan," puui.rńych ulic i publicznych terenów zielonych,

przedsiębiorstwo wnioskuje o ustalenie cen za 1 m3 wody i 1 m3 ściekow_oraz stawek opłaty

abonamentowejw okresie od dnia 11 czerwca2o18 r. do dnia 't0 czerwca 2021 r, w następującej

wysokości (w złotych, netto) dla poszczegolnych grup taryfowych:
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TABELA 1. wysoKość ceruy ZA 1 m3 DoSTARczoNEJ WoDy l opŁATy ABoNAMENToWEJ

Cena w złlmi ::Łi.Y

Stawka opłaty abonamentowej w złiodb./m-c , 4,52, , 
.,4,7.9 5,19

:'2
Cena w złlm3

Stawka opłaty abonamentowei w złlodb./m-c '2,32, ,, 2,41, 2,54

'.3-.
Cena w złlrn3

Stawka opłaty abonamentowei w złiodb,/m-c . 9,04. 9,58,, 10;38

4
Cena w złlm3

Stawka oplaty abonamentowej w złlodb./m-c
,' 4,64:' .'4,82 5,09

5
Cena w ż/ma lffi

Stawka opłatv abonamentowei w złlodb,/m-c 12,73. 13,03 13,41

6
Cena w zllms

Stawka op}aty abonamentowej w ż/odb./m-c

a Cena w zllms ffi :6fl iffi-&"B.€ffi-:=§,:66i :(

Stawka opłĄ abonamentowej w złlodb,/m-c 17,25 17,82 18.60

t Cefla w zllms :iffińĘ-iffi=*=
===Ęj€,ń F=j.€

Stałka oolatv abonarngntowei w złlodb./m-c 12,85 13,06 13,31

Cena w złlml l ;====-=6_;&-

Stawka oplaty abonamentowei w złlodb,/m-c 11,77 ,12,05 12,g7

Cena w złlme

Stawka oplaty abonamentowej w złlodb,/m-c 9,57 9,67 9,72

Cena w złlm3 .:i€§*€===:= [Ę=i.=ŁĘQCE=:€
Stawka opłaty abonamentowei w złlodb./m-c 15,34 15,85 16,51

Cena w złlrn3 .i 5i].==F_..F§Ęj.-=.*Ę =,=.ę'i =Stawka opłatv abonamentowei w złlodb,/m-c 10,94 11,09 11,22

Cena w złlm3 a:Ę6ffś€
=:=Stawka opłaty abonamentowej w złlodb,/m-c 4,52 4,79 5,19

." 14,..
Cena w zllm3

:ińł*;-:.._., t] ',;:. n,Ai "., .-

Stawka opłaty abonamentowej w złlodb./m-c 2,32 2,41 2,54

,1§
Cena w złlm3 +i*i=śiffi Fś..?€€l=,.::i ...*..1i,.:+iii 

j:.,..i

Stawka opłaty abonamentowej w złlodb./m-c 9,04 9,58 10,38

Cena w złlm3

Stawka opłaty abonamentowej w złiodb./m-c 4,64 4,82 5,09

,17, Cena w złlm3 ;;§§j§Ę{d,i!!iĘ
=.:=i+li:.ĘĘ§;ltStawka opłaty abonamentowej w złlodb./m-c 12,73 13,03 13,41

.l8
Cena w złlm3 :.:an:ffi6.§.:::aĘ

Stawka opłaty abonamentowei w złlodb,/m-c 10,53 10,65 10,76

19
Cena w złlm3

Stawka opłaty abonamentowej w złlodb./m-c 17,25 17,82 18,60

20;
Cena w zVm3

Stawka opłaty abonamentowej w złlodb./m-c 12,85 13.06 13,3,1

21
Cena w złlms

Stawka opłatv abonamentowei w złlodb./m-c 11,77 12,05 12,37
i,--:, €-*7

!,/r | 1A l '_r' ' l't l -'.
!.-_ ,]

/3
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W okiesie od 13 l

dti24ńiesiąca,
:obówiążywania.,

,.. nowei:tałfl,,,

ii.:Ę Ł,ic*,ąiĘ&iś§s#,
. .9,72

Cena w złlml

Qłąrłlką nnlałv ahnnamentowei w Zł/Odb./m,C 9,57 9i67

=u§,B,Fśffi,§Bl§,€
,23,

Cena w złlms

Ęo,^,ka nnlałv ahnnamentowei w Zł/Odb./m-C 15,34 15,85 16,51

iąŁ€i€ Ł*i*:i.6.qó".=.i€ śii;ii=ąći,ćr].tĘ
24' ,

Cena w złlm3

' 10,94 ] 
,

,

11.09 11,22
Stawka opłaty abonamentowej w z!Ę9ŁĄj

Ęś==.6_;6.]i.,,i

,25
Cena w złlme ć

21543,23 22754,92
Stawka opłaty abonamentowej w złlodbJm,c 20812,26

Do wyżejwymienionych cen dolicza się należny podatek vAT. zgodnie z obowiązującymi

pzepisami (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow iusług; t,j, Dz, U,z2017 r,

poz, 1221 z pożn. zm,), do usług związanych uzdatnianiem i dostarczaniem wody

za pośrednictwem sieciwodociągowych itosule się stawkę podatku VAT w wysokości 8%,

TABELA 2. WYSoKość cenv ZA 1mg oDPRoWADzo,NYcH śclEKóVY 1_oP|ATY ĄPg||ĄYĘ|]._9_,xv.F:1
w okresie od 1

do 12 miesiąca
obowiązypania

noweitaryty

w okiesie ód'l3
,do 2ł,miesiąca,

"obowiąywania
noweitaryfy

w okró§ie od 25

"do36 ńiCsiąca
obowiąywania

noweitarń
Wy9zczególnienie ,

1

Cena w złlm3
6,g7

Qłnrłrka nnlafu ahnnamentowei w zł/odb./m-C 4,52 4,81 5,19

*Ę€=€ś:.ś=j
2

Cena w złlm3

Stawra opłaty abonamentowej w złlodb./m-c 2,32 2,42 2,55

3
Cena w złlm3

9,04 9,62 10,38Qłąrrllrą nnlatv ahnnamcntoWei W ZłlOdb./m-C

i?§=§._Ę:łi.F.: i,ś§-if.$=ĘEr
,4 Cena w złlm3

cr;*,to nnlałv ahnnamentowei w złlodb./m-C 4,64 4,84 5,09

i:=Ą-t:]: gg5,3;.il§;ai}€
5

Cena w złlm3
,t3,13 13,03 13,41

Qłarrllu a nnlałrr ehnnamcntnwei W Zł/Odb./m-C

=.=i+iĘ=Ęiii:ii'jś

ii:jj+:.:6;i_3
6

Cena w złlm3

10,93
,t6,86 19,23Qłąrrllłl nnląłv ahnnemnntowei W ZłlOdb./m-C

;:i-iii;liilje.*
7

Cena w złlm3

Qłarłlra nnlałv ahonamentowei w Zł/Odb./m-C 17,66 ż4,05 27,07

a,.:j]jii:16iŻ'0.
8

Cena w złlm3

13,26 19,27 21,78
Stawka opłaty abonamentowej w zĘ!!/rn-c

9
Cena w złlm3 ..;,,:aii..Ę]§.2._iŚ.]i .'.,-...€,97

Qło,^,uo nnlatv ahnn2mentowei W ZłlOdb./m-C 12,18 18,25 20,83

t0
Cena w złlml

eł^.,r,. nn}ahr ahnnamcntnwei w zł/Odb./m-C 9,98 15,86 18,19
,,,.,,.,_6;97

11
Cena w złlm3

15,75 22,07 24,98Qłarrrlza nnlatrr lhnn ementowei W ZłlOdb./m-C

6,.7_, _...'.' . ,6,97

12
Cena w złlml

Śtawka opłaty abonamentorygl w j!/o!!Jrn,c ,11,35 17,29 19,69

il,h
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:w:okresiegd 13:,
,joo'ż4 ńie'śiĘca.
l1ob$ą$anla',
,::.,.'nOW_eitityfY._-.

Cena w złlms i i:5;,::ii::

Stawka opłaty abonamentowei w zllodb,/m-c 4|,52 4,81 5,19
,..14 

,,
Cena w złlml

Stawka opłaty abonamentowej w złlodb./m-c ,2,32 2,42 2,55
Cena w złlm3

Stawka opłaty abonamentowej w złlodb,/m-c ,l 9;04 , 9,62 10,38
Cena w złlml

Stawka opłaty abonamentowei w złlodb,/m-c 4,64
,,4,84

5;09
Cena w złlm:

Stawka opłaty abonamentowej w złlodb,/m-c ,13,13 13,03 13,41

Cena w złlm3 +ii;]..

Stawka opłaty abonamentowej w złlodb./m-c 10,93- 16,86 19,23

19,:
Cena w złlms

Stawka opłaty abonamentowei w złlodb./m-c 17,66 , 24,05 27,a7
Cena w złlms Ii

Stawka opłaty abonamentowej w złlodb./m-c 13,26 19,27 21,78

21
Cena w złlm3

Stawka opłaty abonamentowej w złlodb./m-c 12,18 18,25 20,83

22
Cena w złlm3 j§" jc,_BsiĘ3:§Ę,{*€; ..€

49..iiś=!=

Stawka opłaty abonamentowej w złlodb./m-c 9,98 15,86 18,19

..23 ,

Cena w złlms =!Ę_ai!i5t+;":=::r:,

§tawka opłaty abonamentowei w zllodb.lm-c '-,liJ-s .-22,07, 24,98

,24,: Cena w złlme ;: ,.] g.5;|Ę::,.

Stawka opłaty abonamentowej w złlodb./m-c 1,1,35 17,29 19,69

Do wyżej wymienionych cen dolicza się należny podatek VAT,

Zgodnie z obowiązującymi pzepisami (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług; t,j, Dz, U. z 2017 r. poz. 1221 z póżn. zm,), do usług związanych
z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 8%,

,/5:
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Stawki opłaty za wprowadzenie ściekow przemysłowych

Przedsiębiorstwa zostały przedstawione w Tabeli 3,

TABELA 3, PRocEDURA oBLICZANlA CENY NETTo 1 m3 śclEKów w PosZcZEGóLNyct{

do urządzeń kanalizacyjnych

l,:

',j:

w tabeli 3 podano przykładowy sposob obliczenia ceny netto Ścieków przemysłowych dla

pienłszego roku obowiązywania nowych taryf (w kolejnych latach zmienia się cena bazowa

zgodnie z Tabelą 2). odbior ca ze względu na największe pzekroczenie parametru , azol

amonowy _ zapłaci za 1 m3 dostarczonyin s.i"row kwotę 22,82zł netto plus należny podatek

VAT. Zgodnie z obowiązującymi pzeóisami (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od

towarów iusług; t.j, Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z póżn, zm,), do usług związanych

z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków stosuje się stawkę podatku vAT w wysokości 8%,

Wańości wskaźnikó w zanieczyszczenia: zawiesina ogólna, ChZTCr, BZT5, fosfor ogolny _

zostały ustalone przezpzedsiębiorstwo na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni

ładunkiem tych zanie czyszczeń - zgodnie z zalącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra

Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązkow dostawców

ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania Ściekow do urządzeń kanalizacYjnYch

(t.j, Dz, U, z 2016 r., poz, 1757),

w polu oznaczonym kolorem szarym wpisano pzykładowe wańości parametrów ścieków,

wedługanalizyindywidualnejdladostawcyściekowprzemysłowychodprowadzanychdosieci
kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej. Jako cenę końcówą tm3 ścieków odprowadzanych

pzezdanćgo oostańcę pzyjmuje się cenę obliczoną dla parametru, którego przekroczenie jest

najwyższe. Cena znalOuie się w potu oznaczonym kolorem zielonym,

Przekroczeniewańościwskażnikowzanieczyszczeńwrubryce,,NDs"dajePzedsiębiorstwu
uprawnienie do odmowy pzyjęcia ściekow 

-przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

eksploatowanych pęez Pzedsiębiorstwo,

KATEGoRl ,cH ŚclEK
KATEGoR|A ll

NDs
wańość 1)

6,5-9,5

475

PARAMETR

KATEGoR|A l

opłata

rlodatkowa

cena I cena

hazowa l *o0.o*"jednostka I wańość pżekr.

do kat.l

cena cena

bazowa l końcowa

wańośó przekr.

do kat.l

złlm3 zł lm3 zł lm3
Yo zł lm3 zł lm3 mq/l o/o

0,00 6,52 6,52

6.52

0.00 0,00 6,52 6,52
Odczyn pH 6.5-8,5

74,86 4.88 6,52 11.4oZawiesiny
oo. mo/l 350 0,00 6,52

6,52 6,52 94.00 6,13 6.52 12.65 900

450ChZTc, mo OJl 550 0.00
154.55 10.08 6,52 16,60

BZTs mq Ozll 220 0.00 6,52 ^Ą,
92,86 6,05 6.52 12,57 10Fosfor

ooó|nv mo P/l 7 0,00 6,52 Aą,

250.00 16.30 6,52 22,82 200Azot
amonowY mq NruHa/l 30 0,00 6,52 Aą)

0,00 0,00 6.52 6,52 10Azot
azotynowy mq Nruoz/l 4 0,00 6.52 RĄ?

6.52 0.00 0,00 6,52

6,52

6,52

6.52

5

100
Cynk mqZnll 1.5 0,00 6,52

Ekstrakt
eter. mq/| 7o 0.00 6.52 6.52 0.00 0,00

Miedź mq Cu/l 0,3 0.00 6,52 6,52 0.00 0,00 6,52 6,52 1

AsPc mg/l 6 0.00 6,52 6,52 5,00 0.33 6,52 Ę 15

0,00 6.52 250

.,4G
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Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekow
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz zgodnie z Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania ściekow obowiązującym na terenie Miasta Jelenia Góra.

llość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza
głównego. W pzypadku braku wyposażenia nieruchomości w wodomierz głowny, odbiorcy
rozliczani będą według przeciętnych norm zvżycia wody określonych w m3/osobę/m-c zgodnie
zRozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku (Dz. U. Nr 8, poz, 70).

Stawkę opłaty abonamentowej skalkulowano na podstawie kosztów:
1. Utrzymania w gotowości uządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

(ze szczególnym wyodrębnieniem kosztów gotowości utrzymania urządzeń
przeciwpożarowych).

2. Odczytu wodomieza lub uządzenia pomiarowego.
3. Rozliczania należności za wodę i ścieki (z wyodrębnieniem dwóch rodzajów

rozlic.zania, tj. rozliczania za pośrednictwem metody tradycyjnej - faktura papierowa
olraz rozliczania za pośrednictwem lnternetowego Biura Obsługi - e_faktura).

Ko§dy povryższe zaprezeńowano w Tabelach od D1 do D11.

Ąodnb z przepisłni § 5 pkt 2 i 4 Rozporządzenia stawkę opłaty abonamentowej stosuje
sĘ w następujących przypadkach:

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głownego lub wskazania

wodomierza mierzącego ilośó wody bezpowrotnie zużytĄ,
- w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
- w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących pzeciętnych norm zużycia

wody.
2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków:
- w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia

wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomieza głównego,
- w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody,
- w rozliczeniach na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie

ścieków,
- w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ściekow ustaloną zgodnie

ze wskazaniem urząd zenia pomiarowego,

llośc ścieków w budynkach wyposażonych w uządzenie pomiarowe ustala się w oparciu
o jego wskazania. W pzypadkach braku wyposażenia budynków w uządzenia pomiarowe,
co dotyczy prawie 100o/o odbiorców usług w tym zakresie, ilość dostarczonych ścieków ustala
się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie (zgodnie
z ar1.27, ust,5 Ustawy),

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilośó wody bezpowrotnie zużytej
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkosć jej zużycia ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

1:
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-.leonostliowe stawri opłat @ kategoriach śileków przenn §oWYń
wfaz z przykładową procedurą obliczania cen ścieków w obu kategoriach zamieszczone zostałY

powyżej w Tabeli 3.

przedsiębiorstwo może odmówic przyjęcia do urządzeń kanalizacyjnych Ściekow

przemysłowych:
. jezeli ich parametry przekroczą wańości NDS określone w Tabeli 3;

. w przypadku, gdy ich mieszanina ze ściekami bytowymi nie będzie Podatna

na procesy biologicznego oczyszczaniai
. gdy stanowić one będą zagrożenie dla tych procesów;

. 9dy uniemoźliwią prowadzenie procesu kompostowania komunalnych osadów

ściekowych.

Wysokośc opłaty za ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacYjnYch
przedsiębiorstwa ustala się biorąc pod uwagę najwyzej przekroczony parametr, ktory powoduje

najwyższą opłatę.

Miejscem świadczenia usług zaopatuenia w wodę i odprowadzania Ścieków jest granica

własn ości sieci eksp loatowanej przez P rzed siębi orstwo,

W pzypadku niesprawności wodomierza głownego lub urządzenia pomiarowego oraz braku

możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przópisow prawa i umowY

świadczonych usług, ilość pobranejwody i/lub odprowadzanych Ścieków ustala się na Podstawie
średniego zużycia wody i/lub odprowadzanych ścieków w okresie trzech miesięcY

przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego, a gdY

nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzanych Ścieków

w analogicznym okresie roku ubiegłego.

przedsiębiorstwo, na wniosek odbiorcy usług, dokonuje sprawdzenia prawidłowoŚci

działania wodomierza, jednakże w przypadku braku potwierdzenia jego niesPrawnoŚci odbiorca

zobowiązany jest do pokrycia kosztów czynności metrologicznych,

odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczonąwodę i odprowadzone Ścieki na warunkach

i w terminach określonych w umowie na podstawie faktur wystawionych Przez Przedsiębiorstwo.
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6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
Podane w taryfie ceny i stawki opłat stosowane będą przy zachowaniu standardów

jakościowych obsługi odbiorców, określonych w Zezwoleniu nr 112002, udzielonym
Przedsiębiorstwu Decyzlą Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 07 listopada 2002 roku,
wydanym bezterminowo, Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
oraz stosownych przepisach Ustawy i aktów wykonawczych do niej.

W sprawozdaniu M-06 za rok 2017 przekazanym do Głownego Urzędu Statystycznego
Przedsiębiorstwo wykazało 24,3 kilometrów sieci wodociągowej magistralnej a 347,1 km
rozdzielczej sieci wodociągowej (bez przylączy'1 oraz 9 052 sztuki przyłączy wodociągowych
(w tym 7 772 sztuki przyłączy do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania), a także
277,2 kilometrów czynnej sieci sanitarnej (bez pzykanalikow) oraz 8 159 sztuk przyłączy do
sieci kanalizacyjnej (w tym 7 092 sztuk przyłąey od budynków m'leszkalnych i zbiorowego
zamieszkania).

Przedsiębiorstwo w całym okresie obowiąyrryania nowych taryf na terenie Gminy Jelenia
Góra w zakre§e zbiororego zaopffzenia w rłodę Ędzie obslugiwać 36 651 odbiorców,
natomiast w zakresie ż*rrourcgo odproradzania ścbkorv będzie obsługiwać 36 342 odbiorcow
(Tabela E).

6.2. ,Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Jakość wody produkowanej i dostarczanejprzez Przedsiębiorstwo odbiorcom spełnia wymogi
Rozporządzenia Ministra Zdrowia, dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.

Laboratorium Przedsiębiorstwa, które prowadzi regulamą kontrolę jakości urody
produkowanej i dostarczanej odbiorcom, stosuje system jako§ci prowadzonyó badań
zatwierdzony przez Państwowego lnspektora Sanitamąo- Nadzor zewnętrzny nad jakością
produkowanej wody przeznaczonej do spożycia pżez ludzi sprawuje Państwowy Powiatowy
lnspektor Sanitarny w Jeleniej Górze,

Regulamą kontrolę stanu i składu ścieków oczyszczonyń odprowadzanych do rzeki Bóbr
prowadzi ceńyfikowane laboratorium zewnętrzne. Laboratorium Przedsiębiorstwa prowadzi
bieżącą analizę czynników fizyko-chemicznych dla zapewnienia stałego nadzoru i kontro|i
procesu technologicznego oczyszczania ścieków komunalnyń oraz procesu kompostowania
osadu.

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego
funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Jelenia Góra,
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