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Dotyczy: odpowiedź
faktury

interpelacji radnych w zakresie dodatkowej opłaty za wystawienie

W odpowiedzi na pismo z dnia 21,.LI.2OI9r. numer DUR.0031162019 uprzejmie

informujemy co następuje:

RCGW S.A. nie nalicza ,,dodatkowej opłaty" za wystawienie faktury.
Opłata abonamentowa ujęta na fakturach za odprowadzanie ścieków stanowi element taryfy
dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Gminy Tychy od dnia
22 maja 20t8 r,, zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
decyzją nr GL.RET.070.7.8 2018EK z dnia 24 kwietnia 20].8 roku i wynosi odpowiednio:
- za rozliczenie faktury elektronicznej (e-faktura) stawka wynosi 4,45 zl brutto;
- za rozliczenie faktury papierowej stawka wynosi 7 ,28 zł brutto.

Opłata abonamentowa, jest doliczana do kazdej kolejnej faktury za odprowadzanie ścieków,
niezależnie czy jest wystawiana w formie elektronicznej czy papierowej.

WyjaŚniając aspekty i podstawy prawne, wskazujemy iż wprowadzenie opłaty
abonamentowej przewiduje bezpośrednio ROZPORZĄDZENlE MlNlSTRA GOSPoDARKl
MORSK|EJ l ZEGLUGl ŚnOOĘOOWEJ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w § 5 pkt 4:Ioryfa, w zależnościod jej rodzaju i
struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawiera:4) stawkę opłaty
abonamentowej w rozliczeniach za ilośćodprowadzonych ścieków ustaloną: a) na
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub w
oParciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę
lub odprowadzanie ścieków, b) zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego;

Opłata abonamentowa, zgodnie z§2 ust. 3 pkt 6 w/w Rozporzqdzenia, zdefiniowana
jest, jako wielkośćwyrażona w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres

rÓżliczeniowy,

którą odbiorca usług jest obowiązany zaptacić przedsiębiorstwu

wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzvmanie w gotowoścido świadczeniausług urządzeń
wodociągowych lub urządzeń kahalizacyjnych, oraz iednostke usługi odczvtu wodomierza lub
urządzenia pomiarowego i rozliczenia należnościza ilośćdostarczonej wody lub ilość
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W związku z powyzszym na wysokość powyższej stawki abonamentowej wpływają
m.in. koszty odczytu wodomierzy, koszt wynagrodzeń pracowników dokonujących

rozliczenia należnościza usługę odprowadzania ścieków, koszty wynagrodzeń pracowników
księgujących zapłaty należnościza powyższą usługę, koszty zużycia papieru, koszty przesyłki
tj. znaczka pocztowego, koszty koperty, koszty zużycia energii, toneru,
Koszty m,in. znaczka pocztowego/ kopert, toneru, zużycia papieru nie są ujęte
w abonamencie za rozliczenie faktury elektronicznej.
Z poważaniem

WlCEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-fi nansowych

Do wiadomości radnych:
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