Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …./XXXVII/17
Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r.
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1. Uwagi ogólne
Niniejsze taryfy zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz zasady ich stosowania na terenie gminy Milanówek w okresie 12 miesięcy
od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Taryfy określają także warunki ich stosowania.
Podstawę prawną opracowania niniejszej taryfy stanowią przepisy:
[1] ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. t.j. z 2017r. poz. 328),
[2] rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.) zwane dalej „Rozporządzeniem".
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych, którzy mają zawarte umowy z dostawcą usług (Milanowskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.).
Taryfa dotyczy również przypadków poboru wody na cele, o których mowa w art. 22 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1.
Niniejsza taryfa zawiera również stawki opłat za przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Wynikają one z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza
wybudowanego przez odbiorcę usług.
2. Rodzaje prowadzonej działalności
Gmina Milanówek realizuje swoje zadanie własne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków za pośrednictwem Przedsiębiorstwa działającego pod firmą
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Spółka nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami z wód opadowych i roztopowych. Nie
utrzymuje też kanalizacji deszczowej.
3. Rodzaje i struktura taryfy
Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 13 Rozporządzenia dokonano wyboru struktury i rodzaju
taryfy. Przyjęto taryfę jednolitą, jednoczłonową dla ustalonych taryfowych grup odbiorców.
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Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w
taryfie za:
1) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych;
2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;
3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
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4. Taryfowe grupy odbiorców
Uwzględniając lokalne uwarunkowania świadczenia usług przez Spółkę dokonano wyodrębnienia dwóch
grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Grupa
Opis taryfowych grup odbiorców
Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z odczytem
wodomierzy
Pozostali odbiorcy wody, którymi są:
 organizacje użyteczności publicznej (w tym: jednostki systemu oświaty,
ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.)
W2
 odbiorcy usług na inne cele publiczne,
 odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą na terenie nieruchomości podłączonej
do gminnej sieci wodociągowej,
 pozostali odbiorcy usług bez odczytu wodomierzy (rozliczani według ryczałtu).
W zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków dokonano wyodrębnienia dwóch grup odbiorców.
Grupa
Opis taryfowych grup odbiorców
W1

Ś1

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z odczytem
wodomierzy

Ś2

Pozostali odbiorcy wody, którymi są:
 organizacje użyteczności publicznej (w tym: jednostki systemu oświaty, ośrodki
zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.)
 odbiorcy usług na inne cele publiczne,
 odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą na terenie nieruchomości
podłączonej do gminnej sieci kanalizacyjnej,
 pozostali odbiorcy usług bez odczytu wodomierzy (rozliczani według ryczałtu).

W ramach okresu obowiązywaniu nowych taryf utworzono dwie grupy taryfowe dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i dwie grupy taryfowe dla zbiorowego odprowadzania ścieków w celu pokazania
ilości i wartości świadczonych usług na rzecz gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych
i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy.
Spółka ma wśród swoich klientów grupę 188 odbiorców usług rozliczanych według przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. Wraz z samorządem gminnym podejmuje dążenie
do wzrostu udziału opomiarowania wodomierzami gospodarstw domowych na terenie gminy. Pełne
opomiarowanie ma istotne znaczenie z uwagi na:
 motywację do racjonalnego użytkowania wody,
 społeczną sprawiedliwość ponoszenia kosztów proporcjonalnie do zużywanego zasobu,
 ochronę środowiska oraz zasobów wodnych poprzez wzrost racjonalnego użytkowania wody pitnej.
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Prezentowane taryfowe ceny zapewniają:
 uzyskanie, z wpłat odbiorców wody, przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie
usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia
środowiska ściekami nieoczyszczonymi,
 uniknięcie subsydiowania skrośnego,
 łatwość ustalania i sprawdzania należności za świadczone usługi.
W IV kwartale 2016 roku MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku wybudowało układ pomiarowy na kolektorze
„C”. Układ ten umożliwia zliczenie ilości wszystkich ścieków dostarczanych wyżej wymienionym
kolektorem do oczyszczalni ścieków w ZWiK Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim. Od dnia 1 lutego
2017 roku ilość ścieków dostarczanych do wspomnianej oczyszczalni ścieków przez MPWiK Sp. z o.o. w
Milanówku rozliczana jest w oparciu o ilości przepływów zarejestrowanych na przepływomierzach
zamontowanych w komorze pomiarowej.
Trwają negocjacje nowej umowy dotyczącej hurtowego dostarczania ścieków do urządzeń ZWiK
Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, która będzie regulować zasady rozliczeń pomiędzy MPWiK
Sp. z o.o. w Milanówku i ZWiK Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim.
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W rozliczeniach z odbiorcami usług wodociągowo - kanalizacyjnych obowiązują ceny i stawki opłat
określone w taryfie a regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w gminie Milanówek określa zasady ich stosowania.
Obowiązujące ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków wyrażone są w złotych za 1 m3
odprowadzonych ścieków. Ilość odprowadzanych ścieków określana jest na podstawie pomiaru zużycia
wody a w przypadku braku wodomierza głównego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody.
Tabela 1. Zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Lp
Taryfowa grupa odbiorców
Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i
W1
wielorodzinnych z odczytem wodomierzy
W2

Pozostali odbiorcy wody

Tabela 2. Zestawienie cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Lp
Taryfowa grupa odbiorców
Ś1

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i
wielorodzinnych z odczytem wodomierzy

Ś2

Pozostali dostawcy ścieków

Cena w zł
cena za m3
wody
cena za m3
wody

netto

brutto

3,23

3,49

3,23

3,49

Cena w zł

netto

brutto

8,26

8,92

8,26

8,92
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cena za m
ścieków
cena za m3
ścieków

Tabela 3. Zestawienie stawek opłat za przyłączenie do gminnych urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych
Lp

Stawka opłaty w zł/szt

netto

brutto

1

stawka opłaty za przyłączenie do gminnych urządzeń wodociągowych
125,00
wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych

135,00

2

stawka opłaty za przyłączenie do gminnych urządzeń wodociągowych
125,00
wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych

135,00

Do cen i stawek (netto) opłat określonych w tabelach 1, 2, 3 dolicza się odpowiednio podatek od towarów
i usług.
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia z uwzględnieniem cen wynikających z niniejszej taryfy.
W budynkach zlokalizowanych na terenie gminy Milanówek posiadających wodomierze główne, ilość
wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie ich
wskazania lub uznaje jako równą ilości wody pobranej z wodociągu z wyłączeniem wody bezpowrotnie
zużytej mierzonej podlicznikiem zainstalowanym przez właściciela nieruchomości w uzgodnieniu
z dostawcą usług.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, zgodnie z regulaminem,
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. Dostawca usług na wniosek
ich odbiorcy występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku gdy
sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług
zastrzeżeń, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki na warunkach
i w terminach określonych w umowie.
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7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
a. Zakres świadczonych usług dla odbiorców
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.
Gmina Milanówek w znacznym stopniu korzysta z usług obcych. Oczyszczanie ścieków odbywa się
na urządzeniach zainstalowanych poza Gminą. Dostawa wody do odbiorców z Milanówka w zależności
od potrzeb wspomagana jest zakupem wody z ZWiK Sp. z o.o. z Grodziska Mazowieckiego.
b. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które
wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i właściwej Gminie Milanówek wysokiej kultury
obsługi klienta. W szczególności standardy jakościowe obsługi odbiorców usług w Milanówku
przywołane są w:
 obowiązującym w gminie Milanówek Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo - kanalizacyjnych,
których bliższe uzasadnienie znajduje się w:
o przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska,
o w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków
przemysłowych,
o warunkach wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
o przepisach ustalających wymagania dotyczące jakości wody, w tym wymagań
bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.
Przedsiębiorstwo realizuje system kontroli wewnętrznej jakości wody. Prowadzony jest monitoring
jakości wody. Pobrane próbki wody pitnej kontroluje, laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, laboratorium zewnętrzne o udokumentowanym systemie jakości.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne, co świadczy o dobrej pracy urządzeń uzdatniających wodę, a także o właściwej ich obsłudze
i eksploatacji.
Odbiór ścieków komunalnych, w celu ich oczyszczenia, odbywa się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i normami technicznymi.
W oparciu o przedstawione materiały wnosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku taryfowego dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Milanówku z mocą ich
obowiązywania od 1 października 2017 roku.
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