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TARYFA

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na
okres 36 miesięcy oraz określa warunki ich stosowania na terenie Gminy Lichnowy:

Podstawą prawną opracowania taryfy są:

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków /tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 328 ze zm./, zwana dalej Ustawą;

— Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018
roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz.U. z 2018, poz. 472/, zwane dalej
Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków, realizowanego przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym
Dworze Gdańskim na terenie Gminy Lichnowy.

1. Rodzaj prowadzonej działalności.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim realizuje zadania własne gminy
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lichnowy, zgodnie z uzyskanym
zezwoleniem, wydanym przez Wójta na czas nieokreślony, Decyzja Nr 2/2007 GKiM — 7037/02/06 z

dnia 22.01.2006 roku oraz w oparciu o pisemnie zawarte Umowy z Odbiorcami usług za pomocą
urządzeń kanalizacyjnych.

2. Rodzaj i struktura taryfy.
Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. przedkłada taryfę niejednolitą jednoczłonową, składającą się
z różnych cen za 1 m3 odprowadzanych ścieków, brak stawki opłaty abonamentowej.

3. Taryfowe grupy odbiorców.

W rozliczeniach za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lichnowy CentralnyWodociąg
Żuławski Sp. z o.o. wyłonił dwie grupy taryfowe, które obejmują :

Grupa K1 - Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków Gminy Lichnowy z wyłączeniem
miejscowości Szymankowo

Grupa K2 - Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości SzymankowoGmina
Lichnowy



4. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat.
Cena za odprowadzane ścieki jako wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca
usług jest obowiązany zapłacić Spółce za 1 m3 odprowadzanych ścieków, w tym ścieków

komunalnych lub ścieków przemysłowych.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT

w wysokościokreślonej odrębnymi przepisami.

4.1.Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1—12miesięcy

L.p. Taryfowa grupa wyszczególnienie Cena netto Jednostka
odbiorców miary

1. Grupa 1 Cena za 1 m3 6,92 Zł/m3
odprowadzanych
ścieków

2. Grupa 2 Cena za 1 m3 11,25 Zł/m3
odprowadzanych
ścieków

Na kwotę 6,92 zł./m3 składa się:

— odprowadzanie ścieków CWŻ Sp.z o.o. - 2,93 zł./m3;
— oczyszczanie ścieków Przedsiębiorstwo „Nogat” - 3,99 zł./m3;

Na kwotę 11,25 zł./m3 składa się:

— odprowadzanie ścieków CWŻ Sp.z o.o. - 2,93 zł./m3;
8,32 zł./m3— utylizacja GminnyZakład Gospodarki Komunalnejw Miłoradzu

4.2.Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki na okres od 13-24 miesięcy

L.p. Taryfowa grupa wyszczególnienie Cena netto Jednostka
odbiorców miary

1. Grupa 1 Cena za 1 m3 7,06 Zł/m3
odprowadzanych
ścieków

2. Grupa 2 Cena za 1 m3 11,50 Zł/m3
odprowadzanych
ścieków

Na kwotę 7,06 zł./m3 składa się:

— odprowadzanie ścieków CWŻ Sp. z o.o. - 2,99 zł./m3;
— oczyszczanieścieków Przedsiębiorstwo „Nogat" — 4,07 zł./m3;

Na kwotę 11,50 zł./m3 składa się:

— odprowadzanie ścieków CWŻ Sp.z o.o. — 2,99 zł./m3;
8,51 zł./m3— utylizacja Gminny Zakład Gospodarki Komunalnejw Miłoradzu



4.3 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 25 — 36 miesięcy

L.p. Taryfowa grupa wyszczególnienie Cena netto Jednostka
odbiorców miary

1. Grupa 1 Cena za 1 m3 7,29 Zł/m3
odprowadzanych
ścieków

2. Grupa 2 Cena za 1 m3 11,76 Zł/m3
odprowadzanych
ścieków

Na kwotę 7,29 zł./m3 składa się:

— odprowadzanie ścieków CWŻ Sp. z o.o. — 3,05 zł./m3;
— oczyszczanie ścieków Przedsiębiorstwo „Nogat" — 4,24 zł./m3;

Na kwotę 12,70zł./m3 składa się:

— odprowadzanie ścieków CWŻ Sp. z o.o. — 3,05 zł./m3;
— utylizacja Gminny Zakład Gospodarki Komunalnejw Miłoradzu - 8,71 zł./m3

5. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w urządzenia pomiarowe.
Ilość odprowadzanych ścieków z budynków i obiektów ustala się jako równą ilość wody pobranej,
awprzypadku obiektów wyposażonych w urządzenie pomiarowe, na podstawie wskazań tych
urządzeń. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na inne cele ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza.

6. Warunki stosowaniacen i stawek opłat.
Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy
i Rozporządzenia taryfowego. Należność za w/w usługi ustala się jako iloczyny taryfowych cen oraz
odpowiadających im ilości świadczonych usług.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest przez Spółkę w zakresie odprowadzania
ioczyszczania ścieków. Spółka jest zobowiązana do zapewnienia niezawodnego, w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa odprowadzania ścieków. Obowiązek ten wypełnia się w trybie
bieżącej eksploatacji użytkowanych urządzeń oraz zapewnienia ich należytego stanu technicznego.
Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z 0.0. nie prowadzi samodzielnie Oczyszczalni Ścieków,

odbierającej ścieki z terenu Gminy Lichnowy. Zadania w tym zakresie na podstawie Umowy prowadzi
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu dla m. Szymankowo oraz Przedsiębiorstwo
„Nogat" Sp. z o. o. Kałdowo Wieś dla pozostałych mieszkańców Gminy Lichnowy

Na dzień 31.12.2017 roku Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
odbierała ścieki od 162 dostawców z terenu Gminy Lichnowy 2 m. Szymankowo oraz 768 od

pozostały dostawców z terenu Gminy Lichnowy.

6.2. Standardyjakościowe obsługi odbiorców usług.

W zakresie jakości świadczonych usług Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. realizuje zadania przy
zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług, wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, określonych w :



— Regulaminie zbiorowego odprowadzania ścieków;
— Umowie o zbiorowe odprowadzanie ścieków;
— Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia

7.06.2001 roku ze zmianami;
— przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.
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