Załącznik do decyzji Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nr GD.RET.070/169/D/2018.AD z dnia 21.05.2018 r.

TARYFA

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miasta Torunia na okres 3 lat od wejścia
w życie taryfy. Taryfa określa również warunki stosowania cen i stawek, a także warunki rozliczeń
za świadczone usługi z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w urządzenia pomiarowe.
Taryfa została opracowana na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą,
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r.
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 886),
zwanego dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody
i odprowadzania ścieków, wykonywanych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu, zwaną
również "Spółką", z wyłączeniem kontrahentów, którym świadczone są usługi hurtowe, a także usług
oczyszczania ścieków przy użyciu wozów asenizacyjnych.

l Rodzaj prowadzonej działalności
Spółka

prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie:
-zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miasta Torunia z dnia 9 października 2002 roku,
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń,
uchwalonego przez Radę Miasta Torunia w dniu 9 lutego 2006 roku.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Spółki stanowi:
- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody
usługobiorcom, z którymi zawarto umowy,
- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
dostarczanych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy.
Spółka prowadzi również działalność obejmującą :
- budowę i remonty urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- wykonywanie zleconych zadań świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym związanych
z odprowadzaniem i oczyszczaniem wód opadowych i roztopowych,
- projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne,
- badania i analizy techniczne oraz inne usługi.
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11 Rodzaj i struktura taryfy
Spółka

stosuje taryfę niejednolitą, zawierającą ceny za dostawy wody zróżnicowane dla
poszczególnych taryfowych grup odbiorców. Proponowana taryfa wieloczłonowa obejmuje ceny
jednostkowe i stawkę opłaty abonamentowej:
- cenę za 1 m 3 dostarczonej wody,
- cenę za 1 m 3 odprowadzonych ścieków,
stawkę
opłaty
abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego
odprowadzanych ścieków
rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość
odprowadzonych ścieków.

III Taryfowe grupy odbiorców

usług

Taryfowe grupy odbiorców usług wyodrębniono na podstawie metody ustalenia
wody lub odprowadzonych ścieków.
Tabela nr 1. Zaopatrzenie w

ilości

dostarczonej

wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

1

2

3

l.

Odbiorcy
wody
podstawie pomiaru

2.

rozliczani
WP

zużycia-

Odbiorcy
rozliczani
wody
podstawie norm zużycia- WN

Tabela nr 2. Odprowadzanie

na Odbiorcy wody rozliczani za ilość dostarczonej wody na
podstawie wskazań wodomierzy głównych lub wodomierzy
dodatkowych.
na Odbiorcy wody rozliczani za ilość dostarczonej wody na
podstawie przeciętnych norm zużycia wody.

ścieków

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

1

2

3

l.

Odbiorcy
usług
rozliczani
na Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków
podstawie ilości zużytej wody- ŚW
określoną na podstawie ilości zużytej wody, ustalonej na
podstawie
wskazań
wodomierzy
głównych
lub
dodatkowych, albo ilości wody wyliczonej na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody

2.

Odbiorcy
usług
rozliczani
podstawie pomiaru - ŚP

na Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków
na
podstawie
wskazań
urządzeń
pomiarowych
odprowadzanych ścieków

IV Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Składniki

taryfy
W rozliczeniach Spółki z odbiorcami usług, w zależności od ich zakwalifikowania do odpowiednich
grup taryfowych, obowiązują właściwe ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
1. Cena- wyrażona w złotych za 1 m 3 dostarczonej wody,
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2. Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za ilość dostarczonej
wody - niezależna od ilości dostarczonej wody opłata za odczyt wodomierza głównego, wodomierza
dodatkowego (podlicznika) i rozliczenie należności, pobierana za każdy odczytany wodomierz,
naliczana w miesiącach dokonania odczytu i przeprowadzenia rozliczenia.
W rozliczeniach za odprowadzone ścieki:
l. Cena- wyrażona w złotych za l m3 odprowadzonych ścieków,
2. Stawka opłaty abonamentowej za odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ilość
odprowadzonych ścieków- niezależna od ilości odprowadzonych ścieków opłata za odczyt urządzenia
pomiarowego ścieków i rozliczenie należności, pobierana za każde odczytane urządzenie pomiarowe,
naliczana w miesiącach dokonania odczytu i przeprowadzenia rozliczenia .
nie zawiera zróżnicowanych cen za wodę dla gospodarstw domowych, odbiorców
przemysłowych i pozostałych odbiorców wody w związku z ujednoliceniem w ustawie z 20 lipca 2017
roku, Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566).
Do cen i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi
przepisami.

Taryfa

Tabela nr 3.

Wysokość

cen i stawek

opłat

za

dostarczoną wodę

Cena l stawka
W okresie od 1-12
m-ea

Lp.

Wyszczególnienie

W okresie od 13-24 W okresie od 25-36
m-ea
m-ea

obowiązywania

obowiązywania

obowiązywania

nowej taryfy

nowej taryfy

nowej taryfy

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

Jednostka
miary

1

z

3

4

5

6

7

8

l.

Odbiorcy wody rozliczani
na podstawie pomiaru
zużycia- WP
-cena za dostarczoną

3,39

3,66

3,37

3,64

3,45

3,73

zł/m 3

4,75

5,13

4,78

5,16

4,80

5,18

zł/odczyt

9

wodę

-stawka opłaty
abonamentowej

2.

Odbiorcy wody rozliczani
na podstawie norm
zużycia- WN
- cena za dostarczoną

i

rozliczenie

3,39

3,66

3,37

3,64

3,45

3,73

zł/m 3

wodę
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Tabela nr 4. Wysokość cen i stawek

opłat

za odprowadzone

ścieki

Cena f stawka

Lp.

Wyszczególnienie

W okresie od 13-24
m-ea

W okresie od 25-36
m-ea

obowiązywania

obowiązywania

obowiązywania

nowej taryfy

nowej taryfy

nowej taryfy

Jednostka
miary

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

3

4

5

6

7

8

ścieki

4,55

4,91

4,61

4,98

4,78

5,16

zł/m 3

Odbiorcy usług rozliczani
na podstawie pomiaruŚP
- cena za odprowadzone

4,55

4,91

4,61

4,98

4,78

5,16

zł/m 3

4,75

5,13

4,78

5,16

4,80

5,18

zł/odczyt

1

2

1.

Odbiorcy usług rozliczani
na podstawie ilości
zużytej wody- ŚW
- cena za odprowadzone

2.

W okresie od 1-12
m-ea

9

ścieki

- stawka opłaty
abonamentowej

Do cen oraz stawek zawartych w taryfie dolicza
określonej odrębnymi

i

rozliczenie

się

podatek od towarów i

usług

(VAT), w

wysokości

przepisami.

V Warunki
rozliczeń
i urządzenia pomiarowe

z

uwzględnieniem

wyposażenia

nieruchomości

w

przyrządy

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz
odpowiadających im ilości świadczonych usług . Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, łączna opłata za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków opłacana jest za każdy miesiąc,
w którym były świadczone usługi. Opłata abonamentowa pobierana jest za czynności odczytu
i rozliczenia należności, niezależnie od ilości pobieranej wody lub odprowadzanych ścieków w okresie
rozliczeniowym. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odebrane ścieki na
warunkach i w terminie określonym w umowie.
Ilość pobranej wody w nieruchomościach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie
z ich wskazaniami. W przypadku braku wodomierzy, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie
przeciętnych norm zużycia określonych w odrębnych przepisach, a ilość odprowadzonych ścieków jako równą ilości wody wynikającej z zastosowanych norm.
Ilość odprowadzonych ścieków w nieruchomościach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala
się zgodnie z ich wskazaniami. W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych
ścieków ustala się jako ilość wody pobranej lub określonej w umowie. Ilości odprowadzonych ścieków
w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt, na warunkach określonych
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przez Spółkę, wodomierze dodatkowe wody bezpowrotnie zużytej, ustalana jest w wysokości różnicy
pomiaru wodomierzy głównych i dodatkowych.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej
wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech 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. W przypadku braku możliwości
dokonania odczytu, obciążenie będzie miało charakter zaliczki w wysokości dotychczasowego
przeciętnego zużycia, która zostanie rozliczona w okresie obrachunkowym następnym po ustaniu
przeszkód uniemożliwiających odczyt.
W rozliczeniu z odbiorcami usług korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość
dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytów zainstalowanych w lokalach wodomierzy
(podliczników) i wodomierza głównego. Ewentualną różnicę wskazań między wodomierzem głównym,
a podlicznikami rozlicza się w sposób określony w zawartej umowie.
Odbiorca dokonuje zapłaty za świadczone usługi w terminie określonym w fakturze . Zgłoszenie przez
odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku wystąpienia
nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności, albo - na żądanie odbiorcy - zwraca się
nadpłaconą kwotę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

VI Warunki stosowania cen i stawek opłat
Zakres

świadczonych usług

dla poszczególnych grup taryfowych
zakres usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, zgodnie z zawartymi
umowami. Dla zaopatrzenia w wodę jest to pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody przeznaczonej
do spożycia, z zapewnieniem ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, a w zakresie
odprowadzania ścieków - niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w interesie odbiorców
usług oraz zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
Dzięki wyodrębnieniu niezbędnych przychodów związanych z odczytem wodomierzy i urządzeń
pomiarowych oraz rozliczeniem należności, które pobierane są w formie opłaty abonamentowej,
możliwe jest skalkulowanie niższych cen jednostkowych wody i usług oczyszczania ścieków, poprzez
obciążenie niezbędnymi przychodami związanymi z dokonywanymi odczytami i rozliczaniem
należności właściwych grup taryfowych - odbiorców usług rozliczanych na podstawie odczytu
wodomierzy i urządzeń pomiarowych.

Spółka świadczy pełny

odbiorców usług
w taryfie ceny i stawki opłat stosowane są przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, określonych w zezwoleniu
wydanym Decyzją Zarządu Miasta Torunia z 9 października 2002 r. oraz w Regulaminie dostarczania
wody i odprowadzania ścieków i umowach z poszczególnymi odbiorcami usług.
Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami europejskimi. Dzięki stosowaniu
nowoczesnej technologii uzdatniania wody, a także bieżącemu monitorowaniu produkcji
i funkcjonowania sieci oraz stałej kontroli parametrów jakościowych, dostarczana jest woda
o wysokiej jakości.

Standardy

jakościowe obsługi

Określone

GŁÓ~ECJALISTA
Katarzyna Cieszyńska
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