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TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE^ I ZBIOROWEGO

ODPROWADZANIA SCIEKOW W GMINIE POPIELOW

na okres od 1.01.2015 do 31.12.2015r.



Spis tresci.

1. Rodzaje prowadzonej dziatalnosci przez MZWiKwPROWOD" Sp. z o.o.
2. Rodzaj, struktura taryfy i taryfowe grupy odbiorcow.
3. Wysokosci cen oraz stawek optat abonamentowych.
4. Warunki rozliczeh za swiadczone ustugi.
5. Warunki stosowania cen i stawek optat.

5.1. Zakres swiadczonych ustug.
5.2. Standardy jakosciowe obstugi odbiorcow ustug.



1. Rodzaie prowadzonei dziatalnosci przez MZWiK ,,PROWOD" Sp. z o.o.

Mie,dzygminny Zaktad Wodociajow i Kanalizacji "PROWOD" Spotka z o.o.
w Czarnowqsach prowadzi dziatalnosc w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodQ przeznaczonq do spozycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia
sciekow na terenie 3 gmin: Dobrzeh Wielki, Popielow i Murow.

Spotka zobowia_zana jest do zapewnienia ciqgtosci dostaw wody o odpowiedniej
jakosci w zakresie wymagari okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia oraz
niezawodnego odprowadzenia sciekow zgodnych z normami ochrony srodowiska
majqc na uwadze ochrone, interesow odbiorcy ustug, a takze optymalizacje.
kosztow.

Przedmiotem dziatania Spotki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode_
i zbiorowego odprowadzenia sciekow jest:

- pobor, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z

- odprowadzenie i oczyszczanie sciekow PKD 37.00.Z

Wymienione ustugi swiadczone sg z uwzgle.dnieniem urzgdzeh i sieci stanowiqcych
wtasnosc poszczegolnych gmin.

Majqtek gmin powierzony jest do eksploatacji Spotce na podstawie zawartych
umow.

2. Rodzaj, struktura taryfy i tarvfowe grupy odbiorcow.

Taryfa jest niejednolita i wielocztonowa. Zawiera ceny za 1 m3 dostarczanej wody i
ceny za 1 m3 odprowadzanych (dostarczanych) sciekow oraz stawki optat
abonamentowych i optaty za przytgczenie do urza.dzen wodociqgowo-
kanalizacyjnych.

W taryfie przyje_to 8 grup odbiorcow i odpowiadaja_ce im stawki optat. Grupy
odbiorcow zostaty wyodre_bnione:

- ze wzgl^du na zroznicowanie ponoszonych kosztow optat urze.dowych za pobor
wody, w zaleznosci od celu jej wykorzystania (woda dla celow socjalno-bytowych, do
produkcji zywnosci i do innych celow),

- ze wzgl^du na zakres i koszty swiadczonych ustug (odbiorcy korzystajqcy tylko z
wody, odbiorcy korzystajqcy tylko z odprowadzania sciekow, odbiorcy korzystajqcy z
wody i odprowadzania sciekow).

- ze wzgl^du na sposob dokonywania rozliczen (wg wskazan wodomierzy, wg
przecie_tnych norm zuzycia wody).

W zwiqzku z tym, ze decyzja wodno-prawna dla oczyszczalni sciekow przewiduje
wyt^cznie odbior sciekow bytowych, dlatego taryfa zostata przygotowana wytqcznie
do odbioru sciekow bytowych.



3. Wvsokosc cen i stawek optat abonamentowvch.

Wysokosc cen i optat abonamentowych obowiqzujqcych od 1.01.2015 r. do
31.12.2015 r. przedstawia ponizsza tabela:

Taryfa na okres 01.01.2015 - 31.12.2015

Stawki i optaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wode. i zbiorowego
odprowadzania sciekow

Grupa taryfowa

Wl

Kl

KR

WK1

W2

WK2

W3

WK3

Odbiorcy zuzywaja_cy wode. na cele
socjalno-bytowe i rozliczani wg wskazan
wodomierzy tylko z zaopatrzenia w wode.

Odbiorcy odprowadzajacy scieki bytowe i
rozliczani przy braku odniesienia do
norm wg wskazan wodomierzy, tylko z
odprowadzania sciekow,

Odbiorcy odprowadzaja_cy scieki bytowe i
rozliczani tylko z odprowadzania sciekow
wg przecie,tnych norm zuzycia wody

Odbiorcy zuzywajqcy wode. na cele
socjalno-bytowe i odprowadzaja_cy scieki
bytowe rozliczani wg wskazan
wodomierzy z zaopatrzenia w wod^ i
odprowadzania sciekow

Odbiorcy zuzywaja_cy wode. na cele
produkcji zywnosci i rozliczani wg
wskazan wodomierzy tylko z
zaopatrzenia w wode.

Odbiorcy zuzywaja_cy wode. na cele
produkcji zywnosci i odprowadzajacy
scieki bytowe (komunalne) rozliczani wg
wskazan wodomierzy z zaopatrzenia w
wode, i odprowadzania sciekow

Odbiorcy zuzywaja_cy wode. na inne cele ,
w tym publiczne i przeciwpozarowe i
rozliczani tylko z zaopatrzenia w wode.,

Odbiorcy zuzywaja_cy wode, na inne cele i
odprowadzaja_cy scieki bytowe
(komunalne) rozliczani wg wskazan
wodomierzy z zaopatrzenia w wodq i
odprowadzania sciekow

Cena
wody

w zf/m3

2,40

-

-

2,40

2,45

2,45

2,48

2,48

Cena
sciekow
w zf/m3

-

6,88

6,88

6,88

-

6,88

-

6,88

Opiata
abonamentowa
za kazdy okres
rozliczeniowy

w ztotych

6,63

3,98

9,94

6,63

9,94

Przy rozliczaniu wg
wodomierza

6,63

Przy rozliczaniu wg
umownych ilosci

3,98

9,94

Do cen i stawek optat okreslonych w taryfie dolicza sie. podatek od towarow i ustug w
obowiqzuj^cej wysokosci.



4. Warunki rozliczeri za swiadczone ustugi.

1) Rozliczenia dostarczonej wody i odprowadzonych sciekow dokonywane sa_
zgodnie z ustaleniami zawartych umow.

2) W zaleznosci od ilosci odbieranej wody rozliczenia odbiorcow
instytucjonalnych dokonywane sa_ co miesiqc lub co kwartat (mniejsi
odbiorcy) w oparciu o odczyty wodomierzy.

3) U odbiorcow zaliczonych do gospodarstw domowych rozliczanie ustug
naste.puje na podstawie faktur wystawianych w oparciu o odczyty
wodomierzy , dokonywane w 2 miesi^cznych lub 6 miesie.cznych okresach
rozliczeniowych, jedynie odbiorcy grupy KR rozliczani sq wg przecie.tnych
norm zuzycia wody.

4) Optata abonamentowa pobierana jest za kazdy okres rozliczeniowy,
niezaleznie od ilosci dostarczanej wody lub odbieranych sciekow (rowniez za
okres bez odbioru wody lub dostarczania sciekow).

5) W rozliczeniach ilosci odprowadzanych sciekow, uwzgle,dnia si^ ilosc
bezpowrotnie zuzytej wody wytqcznie w przypadkach, gdy wielkosc
bezpowrotnie zuzytej wody ustalana jest na podstawie dodatkowego
wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy ustug, zgtoszonego do
odbioru i zaplombowania w MZWiK ,,PROWOD" Sp. z o.o.

6) Odbiorca ustug dokonuje zaptaty za dostarczona. wode. i/lub odprowadzane
scieki na warunkach i w terminach okreslonych w umowie oraz wystawionej
fakturze.

7) Zaptate. wnosi sie. na podany rachunek bankowy MZWiK ,,PROWOD" Sp. z o.o.
lub do kasy znajdujqcej si§ w siedzibie spotki - Czarnowqsy, ul. Kosnego 3.

5. Warunki stosowania cen i stawek optat

1) Zakres swiadczonych ustug.

W ramach stawek i optat MZWiK ;,PROWOD" Sp. z o.o. swiadczy naste.puja.ce
ustugi:

a) dostawa wody sieciq wodocia.gowa_ do miejsca okreslonego w umowie,

b) zainstalowanie, plombowanie i legalizacja wodomierza gtownego,

c) wymiana uszkodzonego wodomierza gtownego i jego plombowanie, jezeli
uszkodzenie nastqpito nie z winy odbiorcy,

d) naprawa i konserwacja odcinka przytqcza wodociqgowego i
kanalizacyjnego do miejsca dostawy wody iub odbioru sciekow,

e) odbior sciekow sieciq kanalizacyjna. od miejsca okreslonego w umowie,

f) utrzymanie droznosci odcinka przytqcza kanalizacyjnego od miejsca
odbioru sciekow,
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g) utrzymanie sprawnosci przydomowej przepompowni sciekow i okresowe
jej czyszczenie,

h) rozliczanie ustug zgodnie zzawartq umowg i niniejszq taryfq,

i) zatwierdzanie dokumentacji budowy przytqczy i ich odbior po zgtoszeniu
przez odbiorce_,

W ramach optat nie sa wykonywane:

a) naprawy przytqczy i przydomowych przepompowni sciekow, ktorych

uszkodzenie (niesprawnosc) spowodowana jest z winy odbiorcy,

b) dorazne lub okresowe (sezonowe) odtqczenia wody na wniosek

odbiorcy,

c) dodatkowe czyszczenia przydomowych przepompowni sciekow

spowodowane zrzutem niewtasciwej jakosci sciekow.

2) Standardy jakosciowe obstugi odbiorcow.

W zakresie swiadczonych ustug Spotka zapewnia ciqgtosc dostaw wody o
odpowiedniej jakosci w zakresie wymagari okreslonych w rozporzqdzeniu
Ministra Zdrowia oraz niezawodne odprowadzenie sciekow zgodnych z
normami ochrony srodowiska, majqc na uwadze ochrone interesow odbiorcy
ustug, a takze optymalizacjs kosztow, w szczegolnosci:
- zapewnia minimalne cisnienie wody na przytqczu, przy wodomierzu
gtownym co najmniej 0,2 MPa,

- zapewnia usuwanie awarii , powodujqcych przerwe_ w dostawie wody, w

ciaju 12 godzin od jej zgtoszenia (wykrycia),

biezqce analizy jakosci wody i zanieczyszczeh w sciekach prowadzone sa_ przez
Stacj^ Sanitarno-Epidemiologicznq i inne akredytowane laboratoria.

Przedsie_biorstwo prowadzi catodobowy dyzur telefoniczny na wypadek
awarii.

Reklamacje dotyczqce ilosci i jakosci swiadczonych ustug oraz wysokosci optat
Odbiorca moze sktadac do Spotki. Skargi i wnioski dotycza.ce swiadczonych

ustug mozna takze sktadac do Wojta.

\RZADU

,tusz Pelc ̂  Wsm


