Z czego składają się taryfy?
- Taryfy składają się z opłaty zmiennej i opłaty abonamentowej. Pierwsza z nich związana jest
z ilością pobranej przez klienta wody oraz odprowadzonych do kanalizacji ścieków. Druga to
abonament miesięczny niezależny od opłaty zmiennej, płacony przez klienta za możliwość
stałego korzystania z usługi poboru wody i odprowadzania ścieków. Taka konstrukcja taryfy
jest analogiczna do stosowanej w energetyce czy telekomunikacji - mówi Iwona Kasperczyk,
członek Zarządu, dyrektor ds. finansowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Dąbrowie Górniczej. - Opłata zmienna pokrywa koszty związane z ilościowym
zużyciem wody czy ilością dostarczonych ścieków. Natomiast abonament służy pokryciu
części kosztów stałych, ponoszonych na utrzymanie w ciągłej gotowości systemu,
wykorzystywanego do świadczenia usługi, personelu dokonującego odczytów urządzeń
pomiarowych i stosownych rozliczeń - dodaje.
System ten to z jednej strony sieć połączonych ze sobą ujęć wody, sieci wodociągowych,
pompowni i urządzeń pomiarowych dostarczających wodę do naszych mieszkań, zakładów
pracy, szkół, przedszkoli itp. Z drugiej natomiast to sieci kanalizacyjne, przepompownie oraz
oczyszczalnie ścieków odbierające i oczyszczające ścieki. - Ich niezawodne funkcjonowanie
wymaga odpowiednich nakładów materiałów, armatury wodno-kanalizacyjnej, chemikaliów
wykorzystywanych na oczyszczalni, napraw, konserwacji i remontów oraz
wykwalifikowanego personelu. Zwrot tych zakładów zapewnia taryfa - wyjaśnia Iwona
Kasperczyk.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami taryfa opracowana przez przedsiębiorstwo
wodociągów i kanalizacji składana jest do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Podlega
ona sprawdzeniu, czy została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a koszty w
niej zawarte podlegają weryfikacji. Następnie taryfy trafiają pod obrady Rady Miejskiej. - W
przypadku, gdy w ustalonych terminach Rada Miejska nie podejmie uchwały, taryfy wchodzą
w życie w ustawowym terminie. Ogłoszenie o taryfach ukazuje się w miejscowej prasie.
Taryfy obowiązują przez jeden rok, a ogłoszenie o ich wysokości ukazuje się w lokalnej
prasie - mówi Iwona Kasperczyk.
Podstawy prawne
Podstawowym aktem prawnym regulującym kształtowanie taryf za wodę i ścieki jest Ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisy
wykonawcze do niej zawarte w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
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