Gliwice, dnia 26 kwietnia 2021 r.
Państwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach

Ciepłownia Rydułtowy sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 50
44-280 Rydułtowy
Burmistrz Miasta Rydułtowy

znak sprawy: GLRZT.70.66.2021
DECYZJA

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej
„uzzwoś"), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego {t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego z wniosku Ciepłowni Rydułtowy sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach z
dnia 29 stycznia 2021 r. zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy
Rydułtowy na okres 3 lat.
Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 03 lutego 2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Ciepłowni Rydułtowy sp. z o.o.
z siedzibą w Rydułtowach (44-280), ul. Plebiscytowa 50 z dnia 29 stycznia 2021 r.
o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Rydułtowy na okres
3 lat.
W związku z tym, że przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne, pismem z dnia 05 lutego
2021 r. znak: GL.RZT.70.66.2021.JB wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia, poprzez
przedłożenie kompletnego projektu taryfy oraz uzasadnienia do wniosku taryfowego.
Pismem z dnia 16 lutego 2021 r. znak: DF/D2/PW21/00484, które wpłynęło do siedziby organu
regulacyjnego w dniu 19 lutego 2021 r. Wnioskodawca dostarczył wymagane dokumenty stanowiące
uzupełnienie złożonego wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie gminy Rydułtowy.
Pismem z dnia 22 lutego 2021 r. znak GL.RZT.70.66.2021.JB organ regulacyjny zawiadomił
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Rydułtowy na okres 3 lat.
Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on
sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Z tego powodu organ regulacyjny wystosował wezwanie w dniu 22
lutego 2021 r. znak GL.RZT.70.66.2021.JB w trybie art. 27b ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
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zaopatrzeniu w wodę i zbiorflwvw fldppAwadzaniu ścieków, do
korekty załączonych tabel oraz
uzupełnienia wniosku o dodatkowe wyjaśnienia.
W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 30 marca 2021 r. znak: DF/DZ/PW21/00898, które
doręczono do organu regulacyjnego w dniu 06 kwietnia 2021 r., Wnioskodawca skorygował tabele,
przedstawił niezbędne wyjaśnienia, załączył stosowne dokumenty.
Zawiadomieniem z dnia 08 kwietnia 2021 r. znak: GLRZT.70.66.2021.JB organ regulacyjny
poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z
materiałem dowodowym.
Strony postępowania nie skorzystały z ww. uprawnienia.

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków 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
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.
Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co
następuje.
Materialnoprawną podstawę decyzji o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Natomiast szczegółowe sposoby określania taryf
i odpowiednio ich ocena przez organ regulacyjny odbywa się na podstawie aktu wykonawczego do ww.
ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę I zbiorowe odprowadzanie ścieków {Dz.U. z 2018 r., poz. 472).
Oceniając projekt taryfy, organ regulacyjny analizuje jej uzasadnienie oraz bada jej zgodność
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w latach obrachunkowych
obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem
celowości ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony Interesów odbiorców usług przed
nieuzasadnionym wzrostem cen. Z powyższym koresponduje § 3 ww. Rozporządzenia, na podstawie
którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje taryfę w sposób zapewniający m.ln.
uzyskanie niezbędnych przychodów oraz ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem
cen I stawek opłat. Niewątpliwie § 3 pkt 1 lit. b przywołanego Rozporządzenia należy do kategorii
przepisów więżących, bowiem zapewnia ochronę odbiorców usług przez nieuzasadnionym wzrostem
cen i stawek opłat, jednakże prawidłowe ustalenie stanu faktycznego nie może pominąć zasady
wynikającej z § 3 pkt 1 lit. a ww. Rozporządzenia, zgodnie z którym opracowanie taryfy następuje w
sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów. Przedłożony wniosek wraz z uzupełnieniami
został poddany szczegółowej analizie pod względem kryteriów warunków ekonomicznych oraz
weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości Ich ponoszenia. Organ regulacyjny zważa. Iż
Wnioskodawca w swoich wyjaśnieniach podniósł okoliczności uzasadniające zaproponowanie cen za
świadczone usługi we wnioskowanej wysokości.
Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy, a w szczególności zweryfikował sprawozdania finansowe
za ostatnie trzy lata obrotowe, zakres świadczonych usług, tabele zawierające porównanie cen i stawek
opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, poziom
niezbędnych przychodów Wnioskodawcy, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup
odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za świadczone
usługi. Jednocześnie organ dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług
poniesionych w latach obrachunkowych ustalonych na podstawie ewidencji księgowej
z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf.
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Wnioskodawca wskazał elementy wpływające na ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
tj. wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost ceny hurtowego zakupu wody. Pozostałe koszty
urealniono o wskaźniki makro-ekonomiczne. Planowane wysokości cen i stawek opłat mają na celu
pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania. Prognoza kosztów została oparta na: założeniach makro
I mikroekonomicznych, prognozie zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków
ich świadczenia.
Pod uwagę zostały wzięte: stopa inflacji, wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. Wysokość
kosztów zaopatrzenia w wodę została określona na podstawie ilości sprzedanej wody
z uwzględnieniem wzrostu poziomu sprzedaży w latach 2021 - 2024 i planowanych cen jednostkowych
ww. usług.
Określone przez Wnioskodawcę założenia ekonomiczne spowodowały ustalenie cen i stawek opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę, tak jak w załączniku do decyzji.
W przedstawionym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym, pozytywnie oceniono
i zweryfikowano wniosek taryfowy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Rydułtowy na
okres 3 lat, ponieważ okoliczności sprawy oraz złożone wyjaśnienia uzasadniają przyjęcie
rozstrzygnięcia jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07 zł
uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego o numerze 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
POUCZENIE

1.

2.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu, który wydał decyzję. 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. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Z upoważnienia Dyrektora

Otrzymula:
1.
Ciepłownia Rydułtowy sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 21,44-280 Rydułtowy
2.
Burmistrz Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36,44-280 Rydułtowy
3.
Wydz. RZTa/a
4.
BIP
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Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 50
p.o. Z-CA
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TARYFA ZA ZBIOROWE
ZAOPATRZENIE W WODĘ
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Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
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Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1. Objaśnienia niektórych pojęć I skrótów zawartych w taryfie
■

odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowych z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na podstawie umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym,

■

przedsiębiorstwo

wodociągowe

przedsiębiorca

-

w

rozumieniu

przepisów

o działainości gospodarczej, jeżeii prowadzi działainość gospodarczą w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

■

taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę oraz warunki ich stosowania,

■

wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący
się na każdym przyłączu wodociągowym,

■

przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową
z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości

odbiorcy usług wraz

z zaworem za wodomierzem głównym,

■

zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu

i dostarczaniu wody, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowe,

-

taryfowa

grupa

odbiorców usług

- odbiorcy wyodrębnieni

na

podstawie

charakterystyki zużycia wody lub odprowadzania ścieków, warunków zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

2. Rodzaj prowadzonej działalności
Działalność gospodarcza Ciepłowni

Rydułtowy Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę prowadzona jest w oparciu o uzyskane zezwolenie na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydane przez Zarząd Międzygminnego Związku

Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim decyzją MZWiK 6431-1/2003
z dnia 14 stycznia 2003 roku.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę polega na pozyskiwaniu wody, jej uzdatnianiu oraz

prowadzeniu działalności usługowej w zakresie rozprowadzania wody za pomocą urządzeń
wodociągowych będących własnością Przedsiębiorstwa.
3

zbiorowego zaopatrzenia w wodę

3. Rodzaj i struktura taryfy
Uwzględniając charakterystykę zużycia wody, warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i sposób rozliczeń za świadczone usługi, Przedsiębiorstwo stosuje taryfę niejednolitą.
Odbiorcy zostali podzieleni na dziesięć taryfowych grup Odbiorców. Cena wody oraz stawki

opłaty handlowej są takie same dla wszystkich taryfowych grup Odbiorców. Opłata za
gotowość

jest

zróżnicowana

w

zależności

od

wymaganego

przez

Odbiorców

zapotrzebowania na przepustowość przyłącza, urządzeń pomiarowych i wodomierza.
Przy rozliczaniu z odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązuje struktura
taryfy dwuczłonowa zawierająca:

- cenę za m^ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie

odczytów wskazań wodomierzy:
- stawki opłat abonamentowych w podziale na opłatę handlową oraz opłaty za
gotowość do świadczenia usług urządzeń wodociągowych.
Przedsiębiorstwo nie stosuje zróżnicowania cen wody w różnych przedziałach jej zużycia.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług
Dla wyodrębnienia taryfowych grup Odbiorców Przedsiębiorstwo zastosowało metodę

alokacji kosztów wyliczonych na podstawie wymaganego przez Odbiorców zapotrzebowania

na przepustowość przyłącza, urządzeń pomiarowych i wodomierza. Zgodnie z § 11 ust. 5
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. 2018, poz. 472).
Współczynniki alokacji kosztów zostały określone na podstawie przepustowości przyłącza,
urządzeń pomiarowych i wodomierza. W związku z tym zostały wyodrębnione następujące

taryfowe grupy Odbiorców:

4
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W-1 - Odbiorcy odbierający wodę z sieci wodociągowej należącej do Ciepłowni Rydułtowy

Sp. Z 0.0. poprzez wodomierz, gdzie przepływ nominalny nie przekracza 1,5 m^/h
(wodomierze o średnicy DNI5).

W-2 - Odbiorcy odbierający wodę z sieci wodociągowej należącej do Ciepłowni Rydułtowy
A
Sp. z 0.0. poprzez wodomierz, gdzie przepływ nominalny nie przekracza 2,5 m /h

(wodomierze o średnicy DN20).

W-3 - Odbiorcy odbierający wodę z sieci wodociągowej należącej do Ciepłowni Rydułtowy
A
Sp. z 0.0. poprzez wodomierz, gdzie przepływ nominalny nie przekracza 3,5 m /h

(wodomierze o średnicy DN25).

W-4 - Odbiorcy odbierający wodę z sieci wodociągowej należącej do Ciepłowni Rydułtowy

Sp. z 0.0. poprzez wodomierz, gdzie przepływ nominalny nie przekracza

6 m^/h

(wodomierze o średnicy DN32).

W-5 - Odbiorcy odbierający wodę z sieci wodociągowej należącej do Ciepłowni Rydułtowy

Sp. z 0.0. poprzez wodomierz, gdzie przepływ nominalny nie przekracza 10 m^/h
(wodomierze o średnicy DN40).

W-6 - Odbiorcy odbierający wodę

z

sieci wodociągowej należącej do Ciepłowni Rydułtowy

Sp. z 0.0. poprzez wodomierz, gdzie przepływ nominalny nie przekracza 15 m^/h
(wodomierze o średnicy DN50).
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W-7 - Odbiorcy odbierający wodę z sieci wodociągowej należącej do Ciepłowni Rydułtowy

Sp. z 0.0. poprzez wodomierz, gdzie przepływ nominalny nie przekracza 25 m^/h
(wodomierze o średnicy DN65 i powyżej).

W-8 - Odbiorcy odbierający wodę z sieci wodociągowej należącej do Ciepłowni Rydułtowy

Sp. z 0.0. poprzez wodomierz sprzężony, gdzie przepływ nominalny przekracza 15 m^/h

(wodomierze sprzężone o średnicy DN50).

W-9 - Odbiorcy odbierający wodę z sieci wodociągowej należącej do Ciepłowni Rydułtowy

Sp. z 0.0. poprzez wodomierz sprzężony, gdzie przepływ nominalny przekracza 25 m^/h
(wodomierze sprzężone o średnicy DN65).

W-10 - Odbiorcy odbierający wodę z sieci wodociągowej należącej do Ciepłowni Rydułtowy

Sp. z 0.0. poprzez wodomierz sprzężony, gdzie przepływ nominalny przekracza 40 m^/h
(wodomierze sprzężone o średnicy DN80).
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5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Grupa taryfowa W-1

i-‘p

Rodzaje oraz
wysokość cen 1
stawek opłat

1

Cena za
dostarczonej wody na
podstawie odczytów
wskazań wodomierzy

2

Stawki opłat
abonamentowych:

a)

Opłata handlowa za
odczyt 1 wystawienie
rachunku

b)

Opłata za gotowość do
świadczenia usług:

Jednostka
miary

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 1 do 12 mca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 13 do24 mca

netto

brutto*

netto

zł/m’

5.44

5,88

5,52

zł/
wodomierz/
miesiąc

5,00

5,40

5,00

7,80

zł/
wodomierz/
7,80
8,42
miesiąc
* ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%
Wodomierze o
średnicy DN 15 mm

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 25 do 36 mca

netto

brutto*

5,60

Q,05

5,40

5,00

5,40

8,42

7,80

8,42

brutto*

Grupa taryfowa ^-2

L.p

Rodzaje oraz
wysokość cen i
stawek opłat

1

Cena za m^
dostarczonej wody na
podstawie odczytów
wskazań wodomierzy

2

Stawki opłat
abonamentowych:
Opłata handlowa za
odczyt i wystawienie
rachunku

b)

Jednostka
miary

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 1 do 12 mca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 13 do24 mca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 25 do 36 mca

netto

brutto*

netto

brutto*

netto

brutto*

zł/m’

5,44

5,88

5,52

5,96

5,55

5,05

zł/
wodomierz/
miesiąc

5,00

5,40

5,00

5,40

5,00

5,40

zł/
wodomierz/
miesiąc

13,00

14,04

13,00

14,04

13,00

14,04

Opłata za gotowość do
świadczenia usług:
Wodomierze o
średnicy DN 20 mm

* ceny brutto zawierąją podatek VAT w wysokości 8%
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Grupa taryfowa IV*3

t.p

Rodzaje oraz
wysokość cen i
stawek opłat

1

Cena za m'^
dostarczonej wody na
podstawie odczytów
wskazań wodomierzy

2

Stawki opłat
abonamentowych:

a)

Opłata handiowa za
odczyt I wystawienie
rachunku

b)

Opłata za gotowość do
świadczenia usług:
Wodomierze o
średnicy DN 26 mm

Jednostka
miary

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 1 do 12 mca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 13 do24 mca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 25 do 38 mca

netto

brutto*

netto

brutto*

netto

brutto*

zł/m^

5,44

5,88

5,52

5,Q6

5,60

6,Q5

zł/
wodomierz/
miesiąc

5,00

5,40

5,00

5,40

5,00

5,40

zł/
wodomierz/
miesiąc

18,20

19,66

18,20

19,66

18,20

19,66

* ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%

Grupa taryfowa W-4

L.p

Rodzaje oraz
wysokość cen i
stawek opłat

Cena za m"^
dostarczonej wody na
podstawie odczytów
wskazań wodomierzy
2

Stawki opłat
abonamentowych:

a)

Opłata handlowa za
odczyt i wystawienie
rachunku

b)

Opłata za gotowość do
świadczenia usług:
Wodomierze o
średnicy DN 32 mm

Jednostka
miary

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 1 do 12 mca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 13 do24 mca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 25 do 36 m~
ca

netto

brutto*

netto

brutto*

netto

zł/m^

5,44

5,88

5,52

5,96

5,6Q

zł/
wodomierz/
miesiąc

5,00

5,40

5,00

5,40

5,00

5,40

zł/
wodomierz/
miesiąc

31,20

33,70

31,20

33,70

31,20

33,70

* ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 3%
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Grupa taryfowa W-5

L.p

Rodzaje oraz
wysokość cen /
stawek opłat

1

Cena za m**
dostarczonej wody na
podstawie odczytów
wskazań wodomierzy

2

Stawki opłat
abonamentowych:

a)

Opłata handlowa za
odczyt i wystawienie
rachunku

b)

Opłata za gotowość do
świadczenia usług:

Wodomierze o
średnicy DN 40 mm

Jednostka
miary

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 1 do 12 ni’
ca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 13 do24 m^
ca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 25 do 38 mca

netto

brutto*

netto

brutto*

netto

brutto*

zi/m’

5,44

5.88

5,52

5,96

5,80

8.05

zł/
wodomierz/
miesiąc

5,00

5,40

5,00

5,40

5,00

5,40

zł/
wodomierz/
miesiąc

52,00

56,16

52,00

56.16

52,00

56,16

* ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%

Grupa taryfowa

Ł.p

Rodzaje oraz
wysokość cen 1
stawek opłat

1

Cena za m"*
dostarczonej wody na
podstawie odczytów
wskazań wodomierzy

2

Stawki opłat
abonamentowych:

a)

Opłata handlowa za
odczyt i wystawienie
rachunku

b)

Opłata za gotowość do
świadczenia usług:
Wodomierze o
średnicy DN 50 mm

Ceny i stawki
opłat w okresłe

Jednostka
miary

od 1 do 12 mca i

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 13 do24 mca

Ceny / stawki
opłat w okresie
od 25 do 38 mca

netto

brutto*

netto

brutto*

netto

brutto*

5,44

5,88

5,52

5.96

5,60

6,05

5,00

\5,40

5,00

5,40

5,00

5,40

78,00

84,24

78,00

84,24

zV

wodomierz/
miesiąc

zł/
wodomierz/
miesiąc

i
78,00

84,24

* ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%

DeipOowiBa
Hi

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Grupa taryfowa W-7

Ł.p

Rodzaje oraz
wysokość cen i
stawek opłat

1

Cena za m'*
dostarczonej wody na
podstawie odczytów
wskazań wodomierzy

2

Stawki opłat
abonamentowych:

a)

Opłata handlowa za
odczyt i wystawienie
rachunku

b)

Opłata za gotowość do
świadczenia usług:
Wodomierze o
średnicy DN 65 mm
i powyżej

Jednostka
miary

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 1 do 12 mca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 13 do24 mca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 25 do 36 mca

netto

brutto*

netto

brutto*

netto

brutto*

zł/m’

5,44

5,88

5,52

5,96

5,60

6,05

zł/
wodomierz/
miesiąc

5,00

5,40

5.00

5,40

5,00

5,40

zł/
wodomierz/
miesiąc

52,00

56,16

52,00

56,16

52,00

56,16

* ceny brutto zawierają podatek VAt w wysokości 8%

Grupa taryfowa W~8

Ł.p

Rodzaje oraz
wysokość cen i
stawek opłat

1

Cena za m'’
dostarczonej wody na
podstawie odczytów
wskazań wodomierzy

2

Stawki opłat
abonamentowych:

a)

Opłata handlowa za
odczyt i wystawienie
rachunku

b)

Opłata za gotowość do
świadczenia usług;

Wodomierze
sprzężone o średnicy
DN 50 mm

Jednostka
miary

Ceny t stawki
opłat w okresie
od 1 do 12 mca

Ceny / stawki
opłat w okresie
od 13 do24 mca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 25 do 36 mca

netto

brutto*

netto

brutto*

netto

brutto*

zł/m’

5,44

5,88

5,52

5,06

5,60

6,05

zł/
wodomierz/
miesiąc

5,00

5,40

5,00

5,40

5,00

5,40

zł/
wodomierz/
miesiąc

78,00

84,24

78,00

84,24

78,00

84,24

* ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%
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Grupa taryfowa W-d

Ł.P

Rodzaje oraz
wysokość cen i
stawek opłat

1

Cena za m’’
dostarczonej wody na
podstawie odczytów
wskazań wodomierzy

2

Stawki opłat
abonamentowych:

a)

Opłata handlowa za
odczyt i wystawienie
rachunku

b)

Opłata za gotowość do
świadczenia usług:
Wodomierze
sprzężone o średnicy
DN 65 mm

Jednostka
miary

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 1 do 12 mca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 13 do24 mca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 25 do 38 mca

netto

brutto*

netto

brutto*

netto

brutto*

zł/m’

5,44

5,88

5,52

5,Q6

5,6Q

5,Q5

zł/
wodomierz/
miesiąc

5,00

5,40

5,00

5,40

5,00

5,4Q

zł/
wodomierz/
miesiąc

130.00

140,40

130,00

140,40

130.00

140,40

* ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%

Grupa taryfowa W^IO

Ł.p

Rodzaje oraz
wysokość cen i
stawek opłat

1

Cena za m^
dostarczonej wody na
podstawie odczytów
wskazań wodomierzy

2

Stawki opłat
abonamentowych:
Opłata handlowa za
odczyt i wystawienie
rachunku

b)

Jednostka
miary

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 1 do 12 mca

Ceny / stawki
opłat w okresie
od 13 do24 mca

Ceny i stawki
opłat w okresie
od 25 do 36 mca

netto

brutto*

netto

brutto*

netto

brutto*

zł/m’

5,44

5,88

5,52

5,96

5,5Q

6,05

zł/
wodomierz/
miesiąc

5,00

5,40

5,00

5,40

5,00

5,40

zł/
wodomierz/
miesiąc

208,00

224,64

208,00

224,64

208,00

224,64

Opłata za gotowość do
świadczenia usług:
Wodomierze
sprzężone o średnicy
DN 80 mm

* ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%
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6. Zasady ustalania cen i stawek opłat
Taryfowe ceny i stawki opłat obowiązują wszystkich odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rydułtowy, którzy korzystają z tych usług na
podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę zawartej z Ciepłownią Rydułtowy Sp. z o.o.

w Rydułtowach.

Ceny i stawki opłat zestawione w taryfie zostały opracowane na podstawie zasad
określonych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328, 1566 i 2180), oraz
przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej t Żeglugi Śródlądowej z dnia 27

lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
(Dz. U. 2018, poz. 472).
Taryfa została ustalona na podstawie wielkości niezbędnych przychodów na okres jej

obowiązywania tworzących warunki do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości
wody, a także ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony
środowiska i optymalizacji kosztów.

7.

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.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań zabudowanych

wodomierzy. Wszyscy odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
przyłączeni do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa posiadają zainstalowane wodomierze
mierzące ilość pobranej wody.

W przypadku niesprawności wodomierza, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej

wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed
stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego
12
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zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego

zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia

prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego

niesprawności, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia,
W zależności od zawartej umowy, opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierana jest

w każdym miesiącu lub kwartalnie.
W zależności od wymaganego zapotrzebowania na przepustowość przyłącza, urządzeń
pomiarowych i wodomierza pobierana jest opłata abonamentowa wg odpowiedniej stawki

opłat określonej w punkcie 5 niniejszej taryfy.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach
określonych w umowie.

8. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę polega na pozyskiwaniu wody, jej uzdatnianiu oraz

prowadzeniu działalności usługowej w zakresie rozprowadzania wody za pomocą urządzeń
wodociągowych będących własnością Przedsiębiorstwa. Obejmuje działalność gospodarczą

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę opartą o uzyskane zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydane przez Zarząd Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim decyzją MZWiK 6431-1/2003

z dnia 14 stycznia 2003 roku.
Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zakres świadczonych usług obejmuje wszystkich odbiorców Przedsiębiorstwa z którymi
zawarto umowy o zaopatrzenie w wodę na podstawie warunków technicznych przyłączenia

do sieci wodociągowej.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę świadczone jest dla wszystkich

odbiorców w oparciu o takie same zasady techniczne i technologiczne. Działalność związana
z usługą dostarczania wody świadczona jest za pomocą

urządzeń wodociągowych

będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa i koncentruje się na ciągłym i skutecznym
13
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dostarczaniu wody. Woda dostarczana do wszystkich odbiorców poddawana jest tym samym
procesom. Rezultatem tego jest zakres świadczonych usług dostarczania wody dla
odbiorców z poszczególnych grup taryfowych, różniących się średnicami przyłączy, na
potrzeby:

■

gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jedno- lub wielorodzinnych,

■

obiektów użyteczności publicznej (np. urzędy, szkoły, placówki służby zdrowia),

■

zakładów prowadzących działalność w zakresie przemysłu spożywczego lub w sferze
produkcji niematerialnej i materialnej (np. biura, zakłady handlowo-usługowe, a także

produkcyjne i przemysłowe),
■

innych niż wyżej wymienionych obiektów.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo ponosi koszty utrzymania

urządzeń w gotowości, koszty odczytu oraz rozliczania, które uzasadniają przyjęcie
odmiennych stawek opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup taryfowych. Koszty te

są ponoszone przez odbiorców niezależnie od tego czy poszczególny odbiorca w danym
okresie będzie faktycznie pobierał wodę, w związku z czym ich ponoszenie nie jest

uzależnione od poboru wody w danym okresie rozliczeniowym.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług:

Standardy jakościowe świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje w oparciu o:

• wydane zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę,

- regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 20 maja 2011 r.

obowiązujący

na

terenie

działania

Międzygminnego

Związku

Wodociągów

i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim wraz z późniejszymi zmianami,

■ umowy o zaopatrzenie w wodę zawarte z odbiorcami,
■ przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska oraz ustalające wymagania dotyczące
jakości

wody

przeznaczonej

do

spożycia

przez

ludzi,

w

tym

wymagania

bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne.
Obsługę klientów zapewnia Biuro Obsługi Klienta, zajmujący się sprawami umów i rozliczeń,

udzielaniem klientom wyjaśnień, przyjmowaniem wniosków i skarg, odbierający informacje
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dotyczące zakłóceń pracy sieci oraz reagujący na pozostałe sprawy wnoszone przez

poszczególnych usługobiorców.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej
inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim regulacji objętych

regulaminem oraz zawartych w taryfie. Podstawowe informacje dotyczące swojej działalności

Przedsiębiorstwo udostępnia na stronie internetowej www.ryd.com.pl lub pod numerem
telefonu (32) 4576611.
W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z wymogami określonymi w artykule 13
Ustawy, Odbiorca ma prawo do zgłaszania reklamacji.
Reklamacja może zostać wniesiona także w innym niż w wymienionym powyżej przypadku,

o ile Odbiorca poniósł szkodę w wyniku działalności Przedsiębiorstwa.
Reklamacje winny być zgłaszane telefonicznie, pod całodobowym numerem telefonu
(32) 7294774

lub osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa, niezwłocznie po wystąpieniu

zdarzenia dającego podstawy do zgłoszenia reklamacji, jednakże w przypadku zgłoszenia

roszczenia

o odszkodowanie, reklamacja winna być wniesiona na piśmie, najpóźniej

w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia.
Reklamacja pisemna powinna zawierać co najmniej:

a) imię i nazwiska albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
b) przedmiot reklamacji,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
f) podpis Odbiorcy.

Przedsiębiorstwo prowadzi rejestr reklamacji pisemnych, a także zapewnia archiwizację
reklamacji telefonicznych.

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 14 dni
od daty Jej złożenia. Reklamacje telefoniczne niepotwierdzone na piśmie mogą być

rozpatrywane z pominięciem formy pisemnej.
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Rozpatrzenie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie

później niż w terminie 30 dni od daty jej złożenia, a w przypadku zlecanych ekspertyz do
czasu ich otrzymania.
Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności za
świadczone usługi.

W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na

reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku

rozpatrzenia, a także wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub
należności.

Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić

jedynie na wniosek Odbiorcy usług.

W sprawach o naprawienie szkód powstałych w związku z dostawą wody lub odbiorem

ścieków orzekają sądy powszechne.
Sądowe dochodzenie roszczeń możliwe jest po wyczerpaniu postępowania ugodowego.

Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli Przedsiębiorstwo
odmówiło zawarcia ugody albo gdy od pisemnego zgłoszenia Przedsiębiorstwu żądania

przez Odbiorcę upłynęło 45 dni.

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu warunków

dostarczania wody odbiorcom określonym w zezwoleniu na prowadzenie działalności
gospodarczej, w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na

terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim
oraz na warunkach określonych w zawartych z odbiorcami umowach o zaopatrzenie w wodę.

W przypadkach :

a) nie dotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży wody,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań wodomierza,

c) nielegalnego poboru wody
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mają gaętpęęwąnie postanowienia określone w art. 8.1 Ustawy 2 dnia 7 czerwca 2001 r.

0 zDlorowym zaopair^enlu w woaę i ^oiorowym odprowadzaniu sciehow (dz.

u. z zoit

poz.

328. 1566 12180).
Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców wody poprzez ogłoszenie w
Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 7 dni
przed ich wejściem w życie.

Rydułtowy 29 stycznia 2021 r.
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