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CZĘŚĆ I 
 

OBJAŚNIENIE POJĘĆ ZAWARTYCH W TARYFIE 
 

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. z siedziba w Chełmku ul. Plac 
Kilińskiego 1, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
Użyte w taryfie pojęcia: 
Gmina, odbiorca usług, przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, przyłącze 
kanalizacyjne, przyłącze wodociągowe, siec, woda, ścieki, wody opadowe lub roztopowe, 
ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, taryfa, taryfowa grupa odbiorców 
usług, urządzenia kanalizacyjne, urządzenie pomiarowe, urządzenie wodociągowe, właściciel, 
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, wodomierz główny, zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodne z art. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747 i  nr 113 poz. 984) zwanej dalej 
ustawą, §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r (Dz. U. Nr 
127poz. 886) w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
zwane dalej „rozporządzeniem taryfowym”. 

CZĘŚĆ II 
 

PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY 
 
Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonano zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego 
według rodzaju świadczonych usług: 
 

L.p. 
Symbol 
grupy 

odbiorcy 
Charakterystyka odbiorcy 

1 Gr. 1 
Odbiorcy pobierający wodę pitną, siecią zlokalizowaną na terenie PZPS S.A. 

– w upadłości, jak również na terenie ZUT Sp. zo.o. w całości 
dzierżawionych przez ENWOS Sp. zo.o. 

2 Gr. 2 
Odbiorcy pobierający wodę surową, siecią zlokalizowaną na terenie PZPS 

S.A. – w upadłości, jak również na terenie ZUT Sp. zo.o. w całości 
dzierżawionych przez ENWOS Sp. zo.o. 
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CZĘŚĆ III 
 

RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 
 

1. Ceny i stawki opłat. 
 

L.P. Nazwa grupy 
taryfowej 

Cena wody netto 
w zł/m3 

Cena wody brutto 
w zł/m3 

Cena ścieków 
netto w zł/m3 

Cena ścieków 
brutto w zł/m3* 

1 GR 1 7,81 8,36 8,70 9,31 
2 GR 2 6,34 6,78 8,70 9,31 

* Stawki opłat zawierają podatek VAT w wysokości 7 % 
Ponadto wprowadza się opłatę stałą uzależnioną od wielkości (średnicy) wodomierza 
głównego zainstalowanego u odbiorcy: 
 

L.P. Grupa odbiorców Cena opłaty netto w 
zł/p.pom./m-c 

Cena opłaty brutto w 
zł/p.pom./m-c* 

1 GRUPA 1 5 5,35 
2 Grupa 2 60 64,20 

* Stawki opłat zawierają podatek VAT w wysokości 7 % 
 
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci wodociągowo i kanalizacyjnej. 
2.1. ENWOS Sp. zo.o. nie planuje przyłącza nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia 
potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie 
kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów 
rzeczowych cen jednostkowych robót budowlanych oraz czynników produkcji dla potrzeb 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 35 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 
1998 r. Nr 119 poz. 773 z późniejszymi zmianami) obowiązujących w dniu zawarcia umowy 
o przyłącze. 
2.2 W razie powierzenia wykonania usługi z zakresu przyłączenia do sieci osobie trzeciej w 
drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac 
projektowych i budowlano montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony 
w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy, niż koszt 
ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w punkcie 2.1. 

 
CZĘŚĆ IV 

 
ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT ZAWARTYCH W TARYFIE 

 
Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy, zostały ustalone zgodnie z zasadami 
określonymi w rozdziałach 2,3,4 rozporządzenia taryfowego. 
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CZĘŚĆ V 
 

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWK OPŁAT 
 

1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 
1.1 Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu 

standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 2 
ustawy. 

1.2  W przypadkach: 
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży wody lub odprowadzania 
ścieków, 
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań wodomierza lub układu 
pomiarowego, 
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 
- nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, stosuje się 
odpowiednie postanowienia zawarte w rozdziale 6 ustawy. 
 

CZĘŚĆ VI 
 

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK 
 
Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców poprzez pisemne 
zawiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opat oraz podstawę ich zmiany, co najmniej 
na 7 dni przed ich planowana zmianą w przypadku podjęcia uchwały przez Radę Gminy. 
W przypadku nie podjęcia uchwały przez Radę Gminy ceny i stawki opłat wprowadza się 
poprzez ogłoszenie taryfy w gazecie lokalnej i powiadomienie pisemne odbiorców, na co 
najmniej 7 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat. 


