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DECYZJA

Na podstawie art. 24c ust 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. l ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017
r. póz. 328 ze zm. - dalej u.z.z.w.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Z 2017, póz. 1257 - dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu
wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie prowadzącego działalność na
terenie gminy Trzebiechów w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat,
zatwierdzam

s

ustaloną przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie taryfę dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat,
stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 24b ust. l u.z.z.w. w dniu 02 maja 2018 r. na wniosek Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Trzebiechów na okres 3 lat.
W trakcie postępowania administracyjnego, n.a podstawie zgromadzonego materiału
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo Q|rącQwało tarySą„dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie grhiny'Jrzebiechów, zgodnie z zasadami określonymi w
art. 20 u.z.z.w. oraz z przepisami rozporządzenia Ministpapospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z
dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf,*yłzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018
r. póz. 472).
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny,
weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.
Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, stwierdził zgodność
projektu taryfy oraz uzasadnienia przedstawionego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Trzebiechowie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz ustawy Prawo wodne. Wnioskodawca ustalił niezbędne przychody uwzględniając w
szczególności zmiany wielkości usług i warunki ich świadczenia oraz koszty wynikające z planowanych
wydatków inwestycyjnych na podstawie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał również analizy zmiany warunków
ekonomicznych wykonywania przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie
działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych ze

świadczeniem usług, poniesionych w roku obrachunkowym obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonej
na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie
obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów
odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik oceny,
weryfikacji oraz analizy przedstawianego projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów jest pozytywny, należało zatwierdzić
przedmiotową taryfę.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław), w terminie 14
dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § li § 2, art. 129 § l i § 2 k.p.a.).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § l k.p.a.).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna
z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia
odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
5. Za wydanie decyzji, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi opłatę w wysokości
500 zł w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Powyższą opłatę należy
uiścić na konto bankowe Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (adres: ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław):
77 1130 1017 0020 1510 6720 0025
6. Stosownie do art. 24 e ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna taryfa
zostanie skierowana do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
7. Stosownie do art. 24f ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Otrzymują:
(l)
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Parkowa 1C, 66-132 Trzebiechów,
2.
Wójt Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów,
3.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie-a/a.

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl
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Projekt taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego zaopatrzenia w ścieki na terenie gminy
Trzebiechów na okres 3 lat

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sp. z o.o.
66-132 Trzebiechów. ul. Parkowa 1C
tel. 68 351 40 14, NIP 927-16-33-928

Spis treści;
1. Informacje ogólne.

2. Rodzaje prowadzonej działalności.
3. Rodzaje i struktura taryf.
4. Taryfowe grupy odbiorców.
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
pomiarowe.
7. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

1. Informacje ogólne
Taryfy stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie działania Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Trzebiechowie.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie aktu
założycielskiego nr 9776/2016 z dnia 26 września 2016 roku. Spółka została wpisana do KRS
2 listopada 2016 roku. W związku z zapisem w w/w akcie prawnym (Dział 3, rubryka 5)
dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe to
31.12.2017 rok.
Spółka nie posiada wieloletniego planu rozwoju, jednak otrzymała pozytywną decyzję
o otrzymaniu środków unijnych na inwestycje i jest w trakcie ich realizacji.
Spółka nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami opadowymi i kanalizacją
deszczową.
Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii
niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z Ustawy lub Rozporządzenia.

2. Rodzaje prowadzonej działalności.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie aktu
założycielskiego nr 9776/2016 z dnia 26 września 2016 r.
Zakład jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której całość
udziałów należy do Gminy Trzebiechów.
Obszarem działalności Zakładu jest Gmina Trzebiechów.
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest m.in.:
1.
2.
3.
4.

Pobór, uzdatnienie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)
5. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11 .Z)
6. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
(PKD 42.21.Z)
7. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)
8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
9. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
10. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)
11. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)

12. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
14. Tynkowanie (PKD 43.31.Z)
15. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
16. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)
17. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z)
18. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)
19. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)
20. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD43.99.Z)
21. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
(PKD 68.20.Z)
23. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
24. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
(PKD81.10.Z)
25. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)
26. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
(PKD81.30.Z)
27. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)
28. Pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
29. Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z)
30. Pozostałą działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
31. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z)
32. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
(PKD71.12.Z)
33. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
34. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach (PKD 73.12.D)
35. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD 77.12.Z)
36. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z)
37. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)
38. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej nieklasyfikowane (PKD 77.39.Z)

3. Rodzaje i struktura taryf.
Spółka uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków wybrała i zastosowała następujące rodzaje i struktury
taryf:
- taryfę niejednolitą, wieloczłonową, zawierającą ceny za l m3 i stawki opłat
abonamentowych na odbiorcę usług za dostarczoną wodę zróżnicowania dla poszczególnych
taryfowych grup odbiorców,

- taryfę niejednolitą, wieloczłonową zawierającą ceny za l m3 i opłatę abonamentową na
odbiorcę za odprowadzone ścieków przemysłowych.
Taryfy nie zawierają opłat za przyłącze wodociągowo- kanalizacyjne oraz opłat po
przekroczeniu

warunków

wprowadzania

ścieków

przemysłowych

do

urządzeń

kanalizacyjnych.

4. Taryfowe grupy odbiorców.
Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki zużycia wody lub odprowadzonych ścieków, różnic kosztów zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz różnego sposobu
dokonywania obliczeń (tabela 1).
Ze względu na różne koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz różne cele zużycia
wody i odprowadzania ścieków wyodrębnione zostały następujące grupy odbiorców:
Tabela 1. Taryfowe grupy odbiorców usług - opisy

Lp-

Taryfowe
grupy
odbiorców
usług

Symbol grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

0

1

2

3

1

grupa 1

2

grupa 2

WSgIG

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; ;
Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;

WSMG

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; ;
Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;

3

grupa 3

WSSBgIG

4

grupa 4

WSSBMG

5

grupa 5

SBrIG

6

grupa 6

WZSPglG

7

grupa 7

WPSBgIG

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe;
Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe;
Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres
rozliczeniowy: 1 m-ce;
Odbiorca: ; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji; Odprowadzający
ścieki przemysłowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Okres
rozliczeniowy: 1 m-ce;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele pozostałe;
Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
5.1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W rozliczeniach spółka stosuje:
3
a) Cenę wyrażoną w złotych za l m dostarczonej wody,
b) Stawkę abonamentową - kwotę wyrażoną w złotych na odbiorcę usług za
okres rozliczeniowy, którą odbiorca usługi jest obowiązany zapłacić
niezależnie od tego czy wodę pobierał w danym okresie rozliczeniowym.
Stawki opłat abonamentowych zostały obliczone na podstawie kosztów
odczytów wodomierzy, kosztów rozliczenia należności za dostarczona wodę
oraz kosztów gotowości urządzeń wodnych.
5.2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków
W rozliczeniach na odprowadzone ścieki Spółka stosuje:
a) Cenę - kwotę wyrażoną w złotych za Im3 odprowadzonych ścieków,
b) Stawkę opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków przemysłowych kwotę wyrażoną z złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą
odbiorca jest obowiązany uiścić niezależnie od tego czy odprowadzał ścieki w
danym okresie rozliczeniowym.
Stawki opłaty abonamentowej zostały obliczone na podstawie kosztów
odczytów urządzeń pomiarowych, kosztów rozliczenia należności za ilość
odprowadzonych ścieków oraz kosztów utrzymania w gotowości urządzeń
kanalizacyjnych.

Tabela nr 2. Wysokość cen i stawek na okres l do 12.
Wyszczególnienie
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

WSgIG

WSrlG

WSSBgIG

WSSBMG

SBMG

WZSPglG

WPSBgIG

Odbiorca: Pobierający wodę na cele
socjalno-bytowe; ; Rozliczenia w oparciu
o wskazania wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele
socjalno-bytowe; ; Rozliczenia na
podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele
socjalno-bytowe; Odprowadzający ścieki
bytowe; Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele
socjalno-bytowe; Odprowadzający ścieki
bytowe; Rozliczenia na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm
zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 1 mce;
Odbiorca: ; Odprowadzający ścieki
bytowe; Rozliczenia na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm
zużycia wody;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele
produkcji; Odprowadzający ścieki
przemysłowe; Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;

Odbiorca: Pobierający wodę na cele
pozostałe; Odprowadzający ścieki bytowe;
Rozliczenia w oparciu o wskazania
wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;

Cena netto Cena brutto
3
3
w zł/m
w zł/m
3

4

Cena wody (zł/m3)

4,40

4,75

Stawka opłaty
abonamentowej

3,00

3,24

Cena wody (zł/m3)

3,86

4,17

Stawka opłaty
abonamentowej

2,62

2,83

Cena wody (zł/m3)

4,89

5,28

Stawka opłaty
abonamentowej

2,56

2,76

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,24

5,66

Cena wody (zł/m3)

3,82

4,13

Stawka opłaty
abonamentowej

2,32

2,51

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,22

5,64

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,21

5,63

Cena wody (zł/m3)

4,89

5,28

Stawka opłaty
abonamentowej

2,56

2,76

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,24

5,64

Stawka opłaty
abonamentowej

16,47

17,79

Cena wody (zł/m3)

4,75

5,13

Stawka opłaty
abonamentowej

2,56

2,76

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,24

5,66

Tabela nr 2A. Wysokość cen i stawek na okres 15 do 24.

Wyszczególnienie
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

WSgIG

WSMG

WSSBgIG

WSSBMG

SBMG

WZSPglG

WPSBgIG

Odbiorca: Pobierający wodę na cele
socjalno-bytowe; Rozliczenia w oparciu
o wskazania wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele
socjalno-bytowe; Rozliczenia na
podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele
socjalno-bytowe; Odprowadzający ścieki
bytowe; Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele
socjalno-bytowe; Odprowadzający ścieki
bytowe; Rozliczenia na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm
zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 1 mce;
Odbiorca: Odprowadzający ścieki bytowe;
Rozliczenia na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele
produkcji; Odprowadzający ścieki
przemysłowe; Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;

Odbiorca: Pobierający wodę na cele
pozostałe; Odprowadzający ścieki bytowe;
Rozliczenia w oparciu o wskazania
wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;

Cena netto Cena brutto
3
3
w zł/m
w zł/m
3

4

Cena wody (zł/m3)

4,38

4,73

Stawka opłaty
abonamentowej

3,44

3,72

Cena wody (zł/m3)

4,03

4,35

Stawka opłaty
abonamentowej

2,28

2,46

Cena wody (zł/m3)

4,85

5,24

Stawka opłaty
abonamentowej

2,29

2,47

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,24

5,66

Cena wody (zł/m3)

4,13

4,46

Stawka opłaty
abonamentowej

1,71

1,85

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,22

5,64

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,21

5,63

Cena wody (zł/m3)

5,32

5,75

Stawka opłaty
abonamentowej

2,29

2,47

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,22

5,64

Stawka opłaty
abonamentowej

231,38

249,89

Cena wody (zł/m3)

4,87

5,26

Stawka opłaty
abonamentowej

2,29

2,47

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,24

5,66

Tabela nr 2B. Wysokość cen i stawek na okres 25 do 36.

Wyszczególnienie
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

WSgIG

WSMG

WSSBgIG

WSSBrlG

SfirlG

WZSPglG

WPSBgIG

Odbiorca: Pobierający wodę na cele
socjalno-bytowe; ; Rozliczenia w oparciu
o wskazania wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele
socjalno-bytowe; ; Rozliczenia na
podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele
socjalno-bytowe; Odprowadzający ścieki
bytowe; Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele
socjalno-bytowe; Odprowadzający ścieki
bytowe; Rozliczenia na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm
zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 1 mce;
Odbiorca: ; Odprowadzający ścieki
bytowe; Rozliczenia na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm
zużycia wody;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;
Odbiorca: Pobierający wodę na cele
produkcji; Odprowadzający ścieki
przemysłowe; Rozliczenia w oparciu o
wskazania wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;

Odbiorca: Pobierający wodę na cele
pozostałe; Odprowadzający ścieki bytowe;
Rozliczenia w oparciu o wskazania
wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego;
Okres rozliczeniowy: 1 m-c;

Cena netto Cena brutto
3
3
w zł/m
w zł/m
3

4

Cena wody (zł/m )

4,26

4,60

Stawka opłaty
abonamentowej

4,62

4,99

Cena wody (zł/m )

3,62

3,91

Stawka opłaty
abonamentowej

3,46

3,74

Cena wody (zł/m3)

4,87

5,26

Stawka opłaty
abonamentowej

3,47

3,75

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,35

5,78

Cena wody (zł/m3)

3,65

3,94

Stawka opłaty
abonamentowej

2,89

3,12

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,33

5,76

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,32

5,75

Cena wody (zł/m3)

5,37

5,80

Stawka opłaty
abonamentowej

3,47

3,75

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,33

5,5,76

Stawka opłaty
abonamentowej

231,38

249,89

Cena wody (zł/m3)

4,88

5,27

Stawka opłaty
abonamentowej

3,47

3,75

Cena usługi
odprowadzania
ścieków

5,35

5,78

3

3

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem nieruchomości w przyrządy
pomiarowe.
1) Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków następują na
podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody
i odprowadzonych ścieków.
2) Stawki opłaty abonamentowej, regulowane są przez odbiorcę usługi niezależnie od
tego, czy pobierał wodę i odprowadzał ścieki w danym okresie rozliczeniowym.
3) Odbiorca usługi dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na
warunkach i w terminach określonych w umowie.
4) Ilość pobranej wody ustala się na podstawie;
a) Wskazań wodomierza,
b) W przypadku braku wodomierza - zgodnie z przepisami dotyczącymi
przeciętnych norm zużycia wody.
c) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza - na podstawie
średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
działania wodomierza, a gdy to jest niemożliwe na podstawie średniego zużycia
wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego
zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawnego działania
wodomierza.
5) Ilość odprowadzonych ścieków ustala się:
a) Na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego,
b) W przypadku braku urządzenia pomiarowego
jako równą ilości wody
dostarczonej do nieruchomości lub określonej w umowie z odbiorcą usług.
c) W rozliczeniach z odbiorcą usług pobierających wodę z ujęć własnych
i wprowadzających ścieki do urządzeń Spółki, w przypadku braku urządzenia
pomiarowego ilość jest ustalana na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia.
d) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego,
wodomierza ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana na podstawie średniej
ilości odprowadzonych ścieków w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem
niesprawności działania urządzenia pomiarowego , wodomierza, a gdy to nie jest
możliwe na podstawie średniej ilości odprowadzonych ścieków w analogicznym
okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zrzutu ścieków w roku
ubiegłym i liczby miesięcy niesprawnego urządzenia pomiarowego, wodomierza.

7. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w niniejszych taryfach ceny i opłaty stosuje się przy zachowaniu
standardów jakościowych obsługi klienta, które wynikają z przepisów prawnych i które
zostały określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Jakość ścieków
oczyszczonych
w Oczyszczalni
ścieków jest badana
w akredytowanym laboratorium zewnętrznym.

Woda ujmowana jest wyłącznie z ująć głębinowych i poddawana jest procesom
uzdatniania. Badania jakości wody prowadzone są przez państwowych inspektorów
sanitarnych oraz przez zewnętrzne akredytowane laboratorium badawcze.
Spółka całodobowo przyjmuje zgłoszenia o awariach wodociągowo-kanalizacyjnych
pod numerem telefonu 697 241 161 lub 68351 4171. W godzinach pracy Spółki przyjmowane
są również zgłoszenia o awariach i reklamacjach pod numerem telefonu
68351 4014.
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