UCHWAŁA NR XXXI/325/2016
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta
Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przedstawione przez
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne „Sądeckie Wodociągi” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Nowym Sączu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Tomasz Cisoń

Załącznik
do UCHWAŁY NR XXXI/325/2016
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 15 listopada 2016 r.

TARYFY
Spółki „Sądeckie Wodociągi”
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
na terenie Nowego Sącza
Taryfy opracowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 z późn. zm.)
oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy - Rozporządzenie Ministra Budownictwa
z dnia 28 czerwca 2006 r., w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz.U.2006.127.886 z późn. zm.).
1. Rodzaje prowadzonej działalności:
• pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
2. Taryfowe grupy odbiorców:
3 taryfowe grupy odbiorców, przyjmując za kryterium charakter odbiorcy:
grupa 1 - gospodarstwa domowe (zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
lub na cele socjalno - bytowe);
grupa 2 - pozostali odbiorcy (inne cele, nie wymienione w grupie 1 i 3);
grupa 3 - przemysł (potrzeby produkcji, której woda wchodzi w skład albo bezpośredni
kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania).
3. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat:
a. ceny za m3 dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków oraz opłata
abonamentowa:
Wyszczególnienie
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
gospodarstwa
pozostali
przemysł
domowe
odbiorcy
cena netto 1m3 wody
6,91
7,04
7,10
[zł/m3]
podatek VAT 8 %

0,55

0,56

0,57

7,46

7,60

7,67

3

cena brutto 1m wody
[zł/m3]
stawka netto opłaty
abonamentowej na odbiorcę
korzystającego z urządzeń
wodociągowych
[zł/miesiąc]
podatek VAT 8 %

4,49

0,36

stawka brutto opłaty
abonamentowej na odbiorcę
korzystającego z urządzeń
wodociągowych
[zł/miesiąc]
cena netto 1m3 ścieków
[zł/m3]
podatek VAT 8 %

4,85

7,69
0,62

3

cena brutto 1m ścieków
[zł/m3]
stawka netto opłaty
abonamentowej na odbiorcę
korzystającego z urządzeń
kanalizacyjnych
[zł/miesiąc]

8,31

5,97

podatek VAT 8 %

0,48

stawka brutto opłaty
abonamentowej na odbiorcę
korzystającego z urządzeń
kanalizacyjnych
[zł/miesiąc]

6,45

b. stawki opłat abonamentowych - dotyczy rozliczeń poza wodomierzem głównym:
Wyszczególnienie
stawka netto opłaty abonamentowej związanej
z odczytem i rozliczeniem
[zł]

6,02

podatek VAT 8 %

0,48

stawka brutto opłaty abonamentowej związanej
z odczytem i rozliczeniem
[zł]
stawka netto opłaty abonamentowej związanej
z rozliczeniem
[zł]

6,50

4,24

podatek VAT 8 %

0,34

stawka brutto opłaty abonamentowej związanej
z rozliczeniem
[zł]

4,58

c. inne stawki określone w taryfie:
Wyszczególnienie
stawka netto opłaty za każdy procent przekroczenia
wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia
ścieków przemysłowych wprowadzanych
do urządzeń kanalizacyjnych
[zł]
(stawka VAT 8 %)
stawka netto opłaty za przyłączenie do urządzeń
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
(wynikająca z przeprowadzenia prób technicznych)
[zł]

0,005

49,00

podatek VAT 23 %

11,27

stawka brutto opłaty za przyłączenie do urządzeń
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
(wynikająca z przeprowadzenia prób technicznych)
[zł]

60,27

4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe:
• Sposób wyliczenia faktury VAT:
a. ilość m3 wody i/lub ścieków mnoży się przez ich cenę jednostkową netto,
b. liczba miesięcy objętych fakturą (w których obowiązuje opłata abonamentowa) mnoży
się przez stawkę opłaty abonamentowej dotyczącej korzystania z urządzeń
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,
c. suma wartości z pozycji „a” i „b” stanowi wartość sprzedaży netto,
d. od wartości sprzedaży netto oblicza się kwotę podatku VAT wg stawki obowiązującej
w dacie sprzedaży (aktualnie 8 %),
e. do wartości sprzedaży netto dodaje się kwotę podatku VAT i uzyskuje się wartość
sprzedaży brutto.
• Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza
głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody
w zależności od wyposażenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
(Dz.U.2002.8.70).
• Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
• W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako
równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
• W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest
na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

5. Warunki stosowania cen i stawek opłat:
a. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców:
• dla każdej z taryfowych grup odbiorców, w zależności od posiadanych przyłączy:
Spółka dostarcza wodę i/lub odbiera ścieki.
b. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług:
• jakość procesu poboru wody i oczyszczania ścieków badana jest przez laboratoria
technologiczne, a parametry produktów Spółki odpowiadają normom określonym
przez odpowiednie przepisy,
• Spółka gwarantuje zachowywanie ciągłości i niezawodności świadczonych usług
zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie świadczonych usług.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Tomasz Cisoń

