ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CZERSKU
UL. KILIŃSKIEGO 15, 89-650 CZERSK

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązujące od dnia 11 czerwca 2018 do 10 czerwca 2021 r.
zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nr GD.RET.070/16/D/2018.KR z dnia 21 maja 2018 roku.

1. Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
a) Cena wody.
Cena wody zł/m3
Taryfowa grupa w okresie od 1 do 12 miesiąca w okresie od 13 do 24 miesiąca w okresie od 25 do 36 miesiąca
odbiorców
obowiązywania nowej taryfy obowiązywania nowej taryfy obowiązywania nowej taryfy
netto

z podatkiem
VAT*

netto

z podatkiem
VAT*

netto

z podatkiem
VAT*

W-1A

2,24

2,42

2,29

2,47

2,34

2,53

W-1B

2,24

2,42

2,29

2,47

2,34

2,53

W-1C

2,24

2,42

2,29

2,47

2,34

2,53

W-1D

2,24

2,42

2,29

2,47

2,34

2,53

W-2

2,43

2,62

2,48

2,68

2,54

2,74

W-3A

2,48

2,68

2,53

2,73

2,58

2,79

W-3B

2,48

2,68

2,53

2,73

2,58

2,79

W-4A

10,03

10,83

10,18

10,99

10,08

10,89

W-4B

10,03

10,83

10,18

10,99

10,08

10,89

WP

14,27

15,41

14,55

15,71

14,55

15,71

*) - zastosowano stawkę w wysokości 8 %

Podział taryfowych grup odbiorców zgodnie z §15 rozporządzenia taryfowego:











grupa taryfowa W-1A: są to odbiorcy pobierający wodę wyłącznie do spożycia i na cele
związane z potrzebami socjalno-bytowymi rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza
głównego 1 raz na miesiąc,
grupa taryfowa W-1B: są to odbiorcy pobierający wodę wyłącznie do spożycia i na cele
związane z potrzebami socjalno-bytowymi rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza
głównego 1 raz na kwartał,
grupa taryfowa W-1C: są to odbiorcy pobierający wodę wyłącznie do spożycia i na cele
związane z potrzebami socjalno-bytowymi rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza
lokatorskiego lub ogrodowego 1 raz na miesiąc,
grupa taryfowa W-1D: są to odbiorcy pobierający wodę wyłącznie do spożycia i na cele
związane z potrzebami socjalno-bytowymi rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza
lokatorskiego lub ogrodowego 1 raz na kwartał,
grupa taryfowa W-2: odbiorcy pobierający wodę na cele produkcji, w której woda wchodzi
w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub na cele
konfekcjonowania rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokatorskiego lub
ogrodowego 1 raz na kwartał,,
grupa taryfowa W-3A: pozostali odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazania
wodomierza głównego 1 raz na miesiąc,
grupa taryfowa W-3B: pozostali odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazania
wodomierza lokatorskiego lub ogrodowego 1 raz na miesiąc,
grupa taryfowa W-4A*: odbiorcy wody w miejscowościach Lutom, Żukowo, Zapędowo
rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego 1 raz na kwartał,
*dla ww. grupy taryfowej woda na cele zaopatrzenia kupowana jest hurtowo od Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Tucholi.



grupa taryfowa W-4B*: odbiorcy wody w miejscowościach Lutom, Żukowo, Zapędowo
rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokatorskiego lub ogrodowego 1 raz na
kwartał,
*dla ww. grupy taryfowej woda na cele zaopatrzenia kupowana jest hurtowo od Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Tucholi.



grupa taryfowa WP: odbiorcy pobierający wodę do celów przeciwpożarowych.

b) Stawki opłat abonamentowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
stawka opłaty abonamentowej
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
Rodzaj stawki opłat

w okresie od 1 do 12 mie- w okresie od 13 do 24 mie- w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania no- siąca obowiązywania no- siąca obowiązywania nowej taryfy
wej taryfy
wej taryfy
netto

z podatkiem
VAT*

netto

z podatkiem
VAT*

netto

z podatkiem
VAT*

stawka opłaty abonamentowej
w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza
głównego
(zł/odbiorcę/miesiąc)**

4,72

5,10

4,79

5,17

4,89

5,28

stawka opłaty abonamentowej
w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza
głównego
(zł/odbiorcę/kwartał)**

6,57

7,10

6,63

7,16

6,76

7,30

stawka opłaty abonamentowej
w rozliczeniach z osobą
korzystającą z lokalu
w budynku wielolokalowym
i w rozliczeniach z osobą
korzystającą wodomierza
mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej
(zł/odbiorcę/miesiąc)***

3,79

4,09

3,87

4,18

3,95

4,27

stawka opłaty abonamentowej
w rozliczeniach z osobą
korzystającą z lokalu
w budynku wielolokalowym
i w rozliczeniach z osobą
korzystającą wodomierza
mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej
(zł/odbiorcę/kwartał)***

3,79

4,09

3,87

4,18

3,95

4,27

*) - zastosowano stawkę w wysokości 8 %
**) - stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza głównego obejmuje gotowość, odczyt i rozliczenie
***) - stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza lokalowego i dodatkowego (mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej) obejmuje odczyt i rozliczenie

2. Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
ogólnospławnej.
a) Cena ścieków.
Cena ścieków zł/m3
Grupa odbior- w okresie od 1 do 12 miesiąca
ców
obowiązywania nowej taryfy
netto

z podatkiem
VAT*

w okresie od 13 do 24 miesiąca
obowiązywania nowej taryfy
netto

z podatkiem
VAT*

w okresie od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania nowej taryfy
netto

z podatkiem
VAT*

Odbiorcy odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Czersku
S-1/C

7,12

7,69

7,28

7,86

7,37

7,96

S-2/C

7,12

7,69

7,28

7,86

7,37

7,96

Odbiorcy odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Rytlu
S-1/R
S-2/R

6,05

6,53

6,06

6,54

6,07

6,56

6,05

6,53

6,06

6,54

6,07

6,56

*) - zastosowano stawkę w wysokości 8 %

Podział taryfowych grup odbiorców zgodnie z §15 rozporządzenia taryfowego:

Odbiorcy usług kanalizacyjnych, odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Czersku:
 grupa taryfowa S-1/c: gospodarstwa domowe – są to odbiorcy odprowadzający wyłącznie
ścieki powstałe w związku ze zużyciem wody do spożycia i na cele związane z potrzebami
socjalno-bytowymi gospodarstw domowych,
 grupa taryfowa S-2/c: odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe,
Odbiorcy usług kanalizacyjnych, odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Rytlu:
 grupa taryfowa S-1/r: gospodarstwa domowe – są to odbiorcy odprowadzający wyłącznie
ścieki powstałe w związku ze zużyciem wody do spożycia i na cele związane z potrzebami
socjalno-bytowymi gospodarstw domowych,
 grupa taryfowa S-2/r: odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe.

Odbiorcom usług kanalizacyjnych, którzy korzystają z przydomowych przepompowni ścieków
i ponoszą koszty energii elektrycznej zużywanej przez te przepompownie we własnym zakresie,
Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku zwraca te koszty w formie bonifikaty zgodnie
z ekwiwalentem: 1 m3 odprowadzonych ścieków = 1 kWh energii elektrycznej. Wysokość
jednostkowej bonifikaty ustala się, jako sumę ceny energii elektrycznej i stawek opłat zmiennych za
przesył określonych w taryfach ENEA SA i ENEA OPERATOR dla grupy taryfowej G11. Na dzień
wprowadzenia niniejszej taryfy bonifikata wynosi 0,5164 zł/m3 ścieków brutto. Stosowne
rozliczenie następować będzie każdorazowo przy wystawianiu faktury za kolejny okres
rozliczeniowy.

b) Stawki opłat abonamentowych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

stawka opłaty abonamentowej
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto

Rodzaj stawki opłat

w okresie od 1 do 12
w okresie od 13 do 24
w okresie od 25 do 36 miemiesiąca obowiązywania miesiąca obowiązywania siąca obowiązywania nonowej taryfy
nowej taryfy
wej taryfy

netto

z podatkiem
VAT*

netto

z podatkiem
VAT*

netto

z podatkiem
VAT*

Dla odbiorców odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków w Czersku.
stawka opłaty
abonamentowej
w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza
głównego
(zł/odbiorcę/kwartał)

6,27

6,77

6,39

6,90

6,48

7,00

stawka opłaty
abonamentowej
w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza
głównego
(zł/odbiorcę/miesiąc)

4,62

4,99

4,71

5,09

4,79

5,17

Dla odbiorców odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków w Rytlu.
stawka opłaty
abonamentowej
w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza
głównego
(zł/odbiorcę/kwartał)

6,05

6,53

6,12

6,61

6,19

6,69

stawka opłaty
abonamentowej
w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza
głównego
(zł/odbiorcę/miesiąc)

4,54

4,90

4,62

4,99

4,70

5,08

*) - zastosowano stawkę w wysokości 8 %

3. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych.
Stawka opłaty obliczana jest wg poniższego wzoru:

Opw = (Sa-Sd) / Sd x C x V
Gdzie:
Opw – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w zł*
Sa – wielkość stężenia zanieczyszczenia określana na podstawie analizy g/m3 (mg/dm3)
Sd – wielkość stężenia dopuszczalnego g/m3 (mg/dm3)
C – cena jednostkowa za 1 m3 ścieków określona w taryfie zł/m3
V – ilość odprowadzonych ścieków w okresie rozliczeniowym m3
Na podstawie §2 pkt. 5 rozporządzenia taryfowego stawka, która obliczana jest w zależności od
wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków
komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania
osadów ściekowych; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w §2 pkt. 1
rozporządzenia taryfowego.
a) Powyższa stawka stosowana jest wyłącznie dla taryfowej grupy odbiorców S-2/C.
b) W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej więcej niż jednego wskaźnika zanieczyszczeń opłata ustalana będzie jako suma wynikająca z przekroczeń wartości dopuszczalnych poszczególnych wskaźników.
c) Opłaty za przekroczenie wskaźników wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych naliczane są od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenie
do dnia usunięcia przekroczeń potwierdzonych ponownym badaniem ścieków.
d) Do stawki opłaty dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
*) - zastosowano stawkę w wysokości 8 %

Dyrektor Spółki
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Czersku
Paweł Garbacki

