TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
obowiązująca na terenie Miasta i Gminy Boguchwała
od 16 maja 2018r. do 15 maja 2021r.
1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Podstawową działalnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rzeszowie jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na:
-

poborze, uzdatnianiu i dostarczaniu wody,
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYF
W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się:



z ceny wyrażonej w złotych za 1m3 dostarczonej wody,
ze stawki opłaty abonamentowej, niezależnie od ilości dostarczonej wody.

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW
Taryfa określa jedną cenę za 1m3 wody dla wszystkich odbiorców usług.
4. RODZAJE WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
Ceny za 1m3 dostarczonej wody w wysokości:
16.05.2018r. – 15.05.2019r.

16.05.2019r. – 15.05.2020r.

16.05.2020r. – 15.05.2021r.

Cena za 1m3
dostarczonej
wody netto

Cena za 1m3
dostarczonej
wody brutto

Cena za 1m3
dostarczonej
wody netto

Cena za 1m3
dostarczonej
wody brutto

Cena za 1m3
dostarczonej
wody netto

Cena za 1m3
dostarczonej
wody brutto

w zł

w zł

w zł

w zł

w zł

w zł

4,30

4,64

4,35

4,70

4,35

4,70
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Opłaty abonamentowe:
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do
świadczenia usług naliczana jest niezależnie od ilości dostarczonej wody, dla każdego punktu
poboru wody posiadającego wodomierz główny lub rozliczanego wg normy ryczałtowej.
Bazą do wyliczenia opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza są
koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych oraz część kosztów odczytu.
W stawce opłaty abonamentowej kalkulowanej dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody uwzględniono tylko koszty utrzymania w
gotowości sieci wodociągowej.
Do opłaty abonamentowej dla odbiorców posiadających dodatkowy wodomierz służący
opomiarowaniu bezpowrotnie zużytej wody wliczono koszty odczytu wodomierza.
Opłatę abonamentową dla odbiorców usług korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych
obliczono na podstawie kosztów odczytu i rozliczania.
Opłata abonamentowa pokrywa częściowo koszty utrzymania w gotowości urządzeń i sieci wod.kan. niezbędnych do zapewnienia stałej dostawy wody o odpowiednich standardach jakościowych.
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Opłatę abonamentową na lata 2018 - 2021 zróżnicowano, zgodnie z przepisami rozporządzenia:
RODZAJ OPŁATY
ABONAMENTOWEJ

Taryfa obowiązująca w
2017r.

16.05.2018r. - 15.05.2019r. 16.05.2019r. - 15.05.2020r. 16.05.2020r. - 15.05.2021r.

Opłata
abonamentowa
netto

Opłata
abonamentowa
z VAT

Opłata
abonamentowa
netto

Opłata
abonamentowa
z VAT

Opłata
abonamentowa
netto

Opłata
abonamentowa
z VAT

Opłata
abonamentowa
netto

Opłata
abonamentowa
z VAT

1. Miesięczna opłata
abonamentowa dla
wszystkich grup
odbiorców rozliczanych
wg wskazań
wodomierza (za wodę
w okresie
miesięcznym) w tym:

3,43

3,70

3,54

3,82

3,55

3,83

3,56

3,84

a) korzystających tylko
z usługi dostawy wody

x

x

x

x

x

x

x

x

3,43
6,86

3,70
7,41

3,54
6,23

3,82
6,73

3,55
6,24

3,83
6,74

3,56
6,26

3,84
6,76

2. Miesięczna opłata
abonamentowa dla
wszystkich grup
odbiorców rozliczanych
wg ryczałtu za wodę w
okresie miesięcznym w
tym:

2,61

2,82

3,11

3,36

3,12

3,37

3,13

3,38

a) korzystających tylko
z usługi dostawy wody

x

x

x

x

x

x

x

x

2,61
5,22

2,82
5,64

3,11
5,80

3,36
6,26

3,12
5,81

3,37
6,27

3,13
5,83

3,38
6,30

3. Dla odbiorców usług
korzystających z lokali
w budynkach
wielolokalowych opłata pobrana za
wykonaną usługę

3,24

3,50

2,54

2,74

2,56

2,76

2,58

2,79

4. Dla odbiorców
posiadających
dodatkowy wodomierz
służący
opomiarowaniu
bezpowrotnie zużytej
wody - opłata pobrana
za wykonaną usługę

6,28

6,78

2,63

2,84

2,65

2,86

2,67

2,88

- za 1 miesiąc
- za 2 miesiące

- za 1 miesiąc
- za 2 miesiące
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5. WARUNKI
ROZLICZEŃ
Z
UWZGLĘDNIENIEM
WYPOSAŻENIA
NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE
a. Ilość wody dostarczonej dla odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza
głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
b. 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 możliwe – na
podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego
działania wodomierza.
6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I OPŁAT
a. zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie prowadzi
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Działalność MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie obejmuje teren całego miasta oraz część
odbiorców z okolicznych gmin tj.





Boguchwała,
Krasne,
Tyczyn,
Świlcza.

Na terenie Miasta i Gminy Boguchwała przedsiębiorstwo prowadzi działalność na podstawie:
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Decyzja Wójta Gminy Boguchwała Nr UGI-K/87/03 z dnia 02.06.2009r., zmiana UGI-K/221/18/05
z dnia 21.02.2005r.

regulaminu dostarczania wody, Uchwała Nr XXVI/464/06 Rada Gminy Boguchwała z dnia
16.02.2006r.
Woda jest pobierana i uzdatniana z dwóch ujęć powierzchniowych na rzece Wisłok o łącznej
zdolności produkcyjnej 84.000 m3/dobę.

Oprócz działalności podstawowej przedsiębiorstwo prowadzi działalność dodatkową w zakresie:


podłączeń wodno-kanalizacyjnych,



remontów i konserwacji sieci burzowej – UM,



usług transportowych,



usług sprzętem specjalistycznym,
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telewizyjnej inspekcji sieci wodno-kanalizacyjnej,



usług projektowych,



usług geodezyjnych,



wynajmu lokali,



badań laboratoryjnych wody i ścieków,



serwisowania i napraw pogwarancyjnych pomp i mieszadeł firmy FLYGT na
południową Polskę,



nadzoru inwestorskiego i specyfikacji,



sprzedaży podliczników,



przewijania silników elektrycznych.

Koszty działalności dodatkowej przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami ustawy nie zostały
wkalkulowane do ceny wody.
b. standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i zostały określone
w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:
-

regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego
działania,

-

umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

-

przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnokanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.
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