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znak sprawy: GLRZT.70.37.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.J. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej 

„uzzwoś")/ w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego z wniosku Wodociągów i Kanalizacji w Krapkowicach sp. z o.o. 

z dnia 28 stycznia 2021 r. zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Krapkowice na okres 3 lat.
Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Wodociągów i Kanalizacji 

w Krapkowicach sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach (47-300), ul. Czecha 1 z tego samego dnia 

o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie gminy Krapkowice na okres 3 łat.

W związku z tym, że przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne, pismem z dnia 29 stycznia 

2021 r. znak: GL.RZT.70.37.2021.jB wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia, poprzez 

przedłożenie: sprawozdań finansowych za lata 2017-2019 w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem prze osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

Pismem z dnia 05 lutego 2021 r. znak: Ldz.295/EG/2021, które wpłynęło do siedziby organu 

regulacyjnego tego samego dnia Wnioskodawca dostarczył wymagane dokumenty stanowiące 

uzupełnienie złożonego wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Krapkowice.
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Pismem z dnia 11 lutego 2021 r. znak GL.RZT.70.37.2021JB organ regulacyjny zawiadomił 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Krapkowice na okres 3 lat.

Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on 

sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z tego powodu organ regulacyjny 

wystosował wezwanie w dniu 11 lutego 2021 r. znak GLR2T.70.37.2021.JB w trybie art. 27b ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

korekty załączonych tabel oraz uzupełnienia wniosku.

W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 23 lutego 2021 r. znak: L.dz.449 /JD/2021 Wnioskodawca 

skorygował tabele, przedstawił niezbędne wyjaśnienia, załączył stosowne dokumenty. Ponadto Spółka 

dokonała korekty cen i przedłożyła nowy projekt taryfy.

Po przeanalizowaniu zebranych dokumentów organ regulacyjny wystosował wezwanie w dniu 02 

marca 2021 r. znak: GL.RZT.70.37.2021.JB w trybie art. 27b ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do złożenia dodatkowych 

wyjaśnień oraz ponownego zweryfikowania cen i stawek opłat dotyczących wody I ścieków.

W dniu 12 marca 2021 r. do organu regulacyjnego wpłynęło pismo z dnia 15 marca 2021 r. 

w którym Wnioskodawca przedstawił niezbędne wyjaśnienia oraz podtrzymuje swoje stanowisko 

w zakresie wysokości cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nie 

dokonując korekty ich wysokości.

Ponowna analiza złożonego wniosku, brak wyczerpującej odpowiedzi oraz nasuwające się z tego tytułu 

wątpliwości organu regulacyjnego wykazały, że został on sporządzony niezgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Powyższe determinowało organ regulacyjny do wezwania 

wnioskodawcy pismem z dnia 26 marca 2021 r., znak: GL.RZT.70.37.2021.JB do przedłożenia m.in. 

wyjaśnień: opisania wszystkich kosztów i ich wartości, które wpływają na ceny i stawki opłat 

w rozdziale „zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy "oraz ponownego 

zweryfikowania zasadności zaproponowanych cen wody i ścieków.

W piśmie z dnia 07 kwietnia 2021 r. znak:, L.dz. 805/JD/2021, które wpłynęło do organu regulacyjnego 

w dniu 08 kwietnia 2021 r., Wnioskodawca przedłożył wymagane wyjaśnienia, została dokonana 

korekta taryfy oraz obniżono cenę wody i ścieków.

Zawiadomieniem z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak: GL.RZT.70.37.2021.JB organ regulacyjny 

poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się 

z materiałem dowodowym.

Strony postępowania nie skorzystały z ww. uprawnienia.

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny, 

weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.
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Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co 

następuje.

Materialnoprawną podstawę decyzji o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Natomiast szczegółowe sposoby określania taryf 

i odpowiednio ich ocena przez organ regulacyjny odbywa się na podstawie aktu wykonawczego do ww. 
ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków {Dz.U. z 2018 r., poz. 472). 

Oceniając projekt taryfy, organ regulacyjny analizuje jej uzasadnienie oraz bada jej zgodność 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług, 

poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie 

ewidencji księgowej, z uwzględnieniem celowości ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony 

interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Z powyższym koresponduje § 3 ww. 

Rozporządzenia, na podstawie którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje 

taryfę w sposób zapewniający m.in. uzyskanie niezbędnych przychodów oraz ochronę odbiorców usług 

przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Niewątpliwie § 3 pkt 1 lit. b przywołanego 

Rozporządzenia należy do kategorii przepisów więżących, bowiem zapewnia ochronę odbiorców usług 

przez nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, jednakże prawidłowe ustalenie stanu 

faktycznego nie może pominąć zasady wynikającej z § 3 pkt 1 lit. a ww. Rozporządzenia, zgodnie 

z którym opracowanie taryfy następuje w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów. 

Przedłożony wniosek wraz z uzupełnieniami został poddany szczegółowej analizie pod względem 

kryteriów warunków ekonomicznych oraz weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich 

ponoszenia. Organ regulacyjny zważa, iż Wnioskodawca w swoich wyjaśnieniach podniósł okoliczności 

uzasadniające zaproponowanie cen za świadczone usługi we wnioskowanej wysokości.

Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy, a w szczególności zweryfikował sprawozdania finansowe 

za ostatnie trzy lata obrotowe, zakres świadczonych usług, tabele zawierające porównanie cen i stawek 

opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, poziom 

niezbędnych przychodów Wnioskodawcy, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup 

odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za świadczone 

usługi. Jednocześnie organ dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług 

poniesionych w latach obrachunkowych ustalonych na podstawie ewidencji księgowej 

z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf.

Wnioskodawca wskazał elementy wpływające na ceny I stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. wzrost kosztów energii elektrycznej oraz urealniono pozostałe 

koszty o wskaźniki makroekonomiczne. Planowane wysokości cen i stawek opłat mają na celu pokrycie 

wszystkich kosztów funkcjonowania. Prognoza kosztów została oparta na: założeniach makro 
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I mikroekonomicznych, prognozie zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków 

ich świadczenia.

Pod uwagę zostały wzięte: stopa inflacji, wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. Wysokość 
kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków została określona na podstawie ilości 
sprzedanej wody i ilości odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem wzrostu poziomu sprzedaży 
w latach 2021 - 2024 i planowanych cen jednostkowych ww. usług.

Określone przez Wnioskodawcę założenia ekonomiczne spowodowały ustalenie cen i stawek opłat za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tak jak w załączniku do decyzji.

W przedstawionym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym, pozytywnie oceniono 

i zweryfikowano wniosek taryfowy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie gminy Krapkowice na okres 3 lat, ponieważ okoliczności sprawy oraz złożone 

wyjaśnienia uzasadniają przyjęcie rozstrzygnięcia jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07 zł 

uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego o numerze 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021 

w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu, który wydał decyzję. 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. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

1. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Czecha 1,47-300 Krapkowice
2. Burmistrz Krapkowic, ul. 3 Maja 17,47-303 Krapkowice
3. Wydz. RZTa/a
4. BIP

Z upoważnienia Dyrektora
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Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach PGW WP

z dnia 

Taiyfa 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta 

i gminy Krapkowice na okres 3 lat.

JoL lOi

bYR0łTORA





Wniosek taryfowy

Informacje ogólne

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. zwana dalej „Przedsiębiorstwem”, przedstawia niniejszym projekt 

taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen 

i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na 

terenie Gminy Krapkowice na okres Kolejnych trzech lat. Taryfy określają także warunki jej stosowania.

Taryfy oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

zwanej dalej „ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków 

rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wszelkie określenia 

odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taiyf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte 

w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich 

Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez przedsiębiorstwo na terenie Gminy 

Krapkowice.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfy obejmują także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów 

ulicznych, wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

Zgodnie z ustawą, taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:

uzyskanie niezbędnych przychodów,

ochronę Odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, 

eliminowanie subsydiowania skrośnego,

motywowanie Odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania wytwarzania 

ścieków,

łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez Odbiorców usług wysokości opłat i cen ich 

dotyczących.

Zastosowane taryfy są niejednolite wieloczłonowe. Taryfy niejednolite wieloczłonowe w większym 

stopniu spełniają ww. postulaty niż taryfy jednolite jednoczłonowe. Zastosowanie opłaty stałej zapewnia 

większą stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa, albowiem znaczna część kosztów ogółem 

w branży przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, to koszty stałe. Oznacza to, że nawet jeżeli 

nie występuje sprzedaż i nie ma związanych z tym przychodów, przedsiębiorstwo ponosi znaczne koszty 

związane z tym, że w każdej chwili jest w stanie dostarczyć wodę w te rejony i odprowadzić ścieki 

z miejsc, gdzie obecne są jego urządzenia. Dlatego przedmiotem niniejszego wniosku są również stałe 

opłaty abonamentowe na jednego Odbiorcę na miesiąc.

Taryfy nie obejmują cen hurtowych za dostawę wody i odprowadzanie ścieków z Gmin ościennych.

Krapkowice, kwiecień 2021 r. 2



Wniosek taryfowy

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach zwana dalej ,J’rzedsiębiorstwem” prowadzi 

na terenie Gminy Krapkowice działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w oparciu o zezwolenie wydane Decyzją 134/613/2002 Zarządu Gminy 

Krapkowice z dnia 03.10.2002 r. Teren Gminy Krapkowice włączony jest do Aglomeracji Krapkowice 

ustanowionej Uchwałą Nr XXII/285/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krapkowice. Uchwała opublikowana jest 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 30.12.2020 pozycja 3675.

Zgodnie z wydanym zezwoleniem przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest dostawa wody oraz 

odprowadzanie ścieków za pomocą eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych, które są własnością przedsiębiorstwa bądź Gminy Krapkowice i zostały 

użyczone lub wydzierżawione Przedsiębiorstwu do użytkowania.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest w szczególności:

prowadzenie usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków,

eksploatacja ujęć wody,

eksploatacja przepompowni ścieków,

budowa i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowo - kanalizacyjnych 

na terenie Gminy oraz kontrolowanie poprawności wykonawstwa robót w tym zakresie, 

kontrolowanie podłączeń wodno - kanalizacyjnych.

2. Rodzaj i struktura taryfy.
Taryfy przygotowano zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy 

oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

zwanego dalej ,4’ozporządzeniem”.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita 

wieloczłonowa składająca się z;

ceny wyrażonej w złotych za m^ dostarczonej wody,

stałej lub stałych opłat abonamentowych, wyrażonych w złotych na odbiorcę na 1 miesiąc.

W rozliczeniach z Gminą za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny 

wyrażone w złotych za m’ w wysokości ustalonej jak dla grupy „pozostali Odbiorcy”.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie również taryfa niejednolita 

wieloczłonowa składająca się z:

ceny wyrażonej w złotych za m’ odprowadzanych ścieków,
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stałej lub stałych opłat abonamentowych, wyrażonych w złotych na Odbiorcę na miesiąc.

Niniejsza taryfa zawiera również opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
3. Taryfowe grupy Odbiorców usług.

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów 

na taryfowe grupy Odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:

wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach 

Odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,

dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,

strukturę planowanej taryfy,

- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu

2 kosztem ich wdrożenia,

stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,

wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie grupy taryfowe 

Odbiorców usług, obejmujące wszystkich Odbiorców usług wodociągowych oraz dwie grupy taryfowe 

Odbiorców usług, obejmujące wszystkich Odbiorców usług kanalizacyjnych.

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące grupy taryfowe odbiorców usług:

WIl - pozostali Odbiorcy - obejmującą Odbiorców zużywających wodę na potrzeby gospodarstw 

domowych, potrzeby użyteczności publicznej lub na potrzeby socjalne, nie związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego,

WI2 - pozostali Odbiorcy - obejmującą Odbiorców zużywających wodę na potrzeby gospodarstw 

domowych, potrzeby użyteczności publicznej lub na potrzeby socjalne, nie związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, rozliczanych wg wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej lub przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym,

WDl - Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą - obejmującą Odbiorców zużywających wodę 

na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, rozliczanych wg wskazań wodomierza 

głównego,

WD2 - Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą - obejmującą Odbiorców zużywających wodę 

na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, rozliczanych wg wskazań wodomierza 

głównego, rozliczanych wg wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej lub przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym.

Na podstawie taryfy WIl (pozostali Odbiorcy) stawką opłat za wodę rozliczana będzie także odrębnie 

Gmina, za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych 

fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, 

zgodnie z art. 22 ustawy i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości 
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i zasady rozliczeń.

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące grupy taryfowe Odbiorców usług:

511 - pozostali Odbiorcy - obejmującą Odbiorców odprowadzających ścieki bytowe z budynków 

mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz z budynków czy obiektów użyteczności publicznej, 

rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wg wskazań 

wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia,

512 - pozostali Odbiorcy - obejmującą Odbiorców odprowadzających ścieki bytowe z budynków 

mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz z budynków czy obiektów użyteczności publicznej, 

rozliczanych wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym,

SDl - Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą - obejmującą Odbiorców odprowadzających 

ścieki związane z prowadzoną działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub 

usługową, rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wg 

wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia,

SD2 - Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą - obejmującą Odbiorców odprowadzających 

ścieki związane z prowadzoną działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub 

usługową, rozliczanych wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym.

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita 

wieloczłonowa.

Dla grup taryfowych WIl, WI2, WDl, WD2 obowiązuje taryfa składająca się z:

- ceny wyrażonej w złotych za m^ dostarczonej wody,

- stawek opłat abonamentowych, niezależnych od ilości dostarczonej wody.

Stawki opłaty abonamentowej wyrażane są w złotych na Odbiorcę na miesiąc i są stosowane 

w następujących przypadkach:

1) dla Odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza głównego (grupy WIl i WDl)

Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty:

- utrzymywania w gotowości urządzeń wodociągowych,

- odczytu wodomierza,

- rozliczenia za pobraną wodę;

2) dla Odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody 

w budynku wielolokalowym (grupy WI2 i WD2)

Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty:

- odczytu wodomierza,

- rozliczenia za pobraną wodę;
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Przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków od Odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita 

wieloczłonowa.

Dla grupy taryfowej Sil, SI2, SDl i SD2 obowiązuje taryfa składająca się z:
- ceny wyrażonej w złotych za m’ odprowadzonych ścieków,

- stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości odprowadzanych ścieków.

Stawki opłaty abonamentowej wyrażane są w złotych na Odbiorcę na miesiąc i są stosowane 

w następujących przypadkach:

1) dla Odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 

albo wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia (grupy 

Sil i SDl)

Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty:

- utrzymywania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych,

- odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego,

- rozliczenia za odprowadzone ścieki;

2) dla Odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody 

w budynku wielolokalowym (grupy SI2 i SD2)

Opłaty te pokrywają odpowiednio koszty:

- odczytu wodomierza,

- rozliczenia za odprowadzone ścieki.

W związku z powyższym, struktura taryfowa i wysokości cen za 1 wody i ścieków oraz opłat stałych 

(w złotych, netto) kształtują się w następujący sposób:

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Symbol 
taryfy

Rodzaj cen i stawek opłat Stawka 
netto

2 3 4 J

1.
Pozostali Odbiorcy rozliczani 
wg wskazań wodomierza głównego WIl

- cena za wodę [ zł/m’ ] 3,06 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 3,92 zł

2.

Pozostali Odbiorcy rozliczam wg 
wskazań wodomierza dodatkowego, 
mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej lub wg wskazań wodomierza 
przy punkcie czerpalnym wody 
w budynku wielolokalowym

W12

- cena za wodę [ zł/m’ ] 3,06 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zl/Odbiorcę/m-c ] 1,86 zł
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3.
Odbiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego

WDl

- cena za wodę [ zł/m’ ] 3,24 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 3,92 zł

4.

Odbiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą rozliczani wg wskazań 
wodomierza dodatkowego, mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie zużytej lub 
wg wskazań wodomierza przy punkcie 
czerpalnym wody w budynku 
wielolokalowym

WD2

- cena za wodę [ zł/m^ ] 3,24 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 1,86 zł

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, 
pkt.9) do 11) Rozporządzenia.

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, 
pkt.9) do 11) Rozporządzenia.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Symbol 
taryfy

Rodzaj cen i stawek opłat Stawka 
netto

1 2 3 4 5

1.

Pozostali Odbiorcy rozliczani 
wg wskazań wodomierza głównego 
lub urządzenia pomiarowego albo 
wskazań wodomierza dodatkowego, 
mierzącego ilość wody z własnego 
ujęcia

Sil

- cena za ścieki [ zł/m^ ] 8,13 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 3,92 zł

2.

Pozostali Odbiorcy rozliczani 
wg wskazań wodomierza przy punkcie 
czerpalnym wody w budynku 
wielolokalowym

SI2

- cena za ścieki [ zł/m’ ] 8,13 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 1,86 zł

3.

Odbiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego lub urządzenia 
pomiarowego albo wskazań 
wodomierza dodatkowego, mierzącego 
ilość wody z własnego ujęcia

SDl

- cena za ścieki [ zł/m^ ] 8,24 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 3,92 zł

4.

Pozostali Odbiorcy rozliczani 
Odbiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą rozliczani wg wskazań 
wodomierza przy punkcie czerpalnym 
wody w budynku wielolokalowym

SD2

- cena za ścieki [ zł/m’ ] 8,24 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 1,86 zł
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w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Symbol 
taryfy

Rodzaj cen i stawek opłat Stawka 
netto

1 2 3 4 5

l.
Pozostali Odbiorcy rozliczani 
wg wskazań wodomierza głównego WIl

- cena za wodę [ zł/m’ ] 3,18 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ]

4,00 zl

2.

Pozostali Odbiorcy rozliczani wg 
wskazań wodomierza dodatkowego, 
mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej lub wg wskazań wodomierza 
przy punkcie czerpalnym wody 
w budynku wielolokalowym

WI2

- cena za wodę [ zł/m’ ] 3,18 zi

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 1,90 zl

3.
Odbiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego

WDl

- cena za wodę [ zł/m^ ] 3,36 zl

- stawka opłaty abonamentowej
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 4,00 zł

4.

Odbiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą rozliczani wg wskazań 
wodomierza dodatkowego, mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie zużytej lub 
wg wskazań wodomierza przy punkcie 
czerpalnym wody w budynku 
wielolokalowym

WD2

- cena za wodę [ zł/m^ ] 3,36 zl

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 1,90 zł

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, 
pkt.9) do 11) Rozporządzenia.

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Symbol 
taryfy

Rodzaj cen i stawek opłat Stawka 
netto

/ 2 3 4 5

I.

Pozostali Odbiorcy rozliczani 
wg wskazali wodomierza głównego 
lub urządzenia pomiarowego albo 
wskazań wodomierza dodatkowego, 
mierzącego ilość wody z własnego 
ujęcia

Sil

- cena za ścieki [ zl/n? ] 8,37 zl

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 4,00 zł

2.

Pozostali Odbiorcy rozliczani 
wg wskazań wodomierza przy punkcie 
czerpalnym wody w budynku 
wielolokalowym

SI2

- cena za ścieki [ zł/m’ ] 837 zl

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 1,90 zł
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3.

Odbiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego lub urządzenia 
pomiarowego albo wskazań 
wodomierza dodatkowego, mierzącego 
ilość wody z własnego ujęcia

SDl

- cena za ścieki [ zł/m’ ] 8,49 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 4,00 zł

4.

Pozostali Odbiorcy rozliczani 
Odbiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą rozliczani wg wskazań 
wodomierza przy punkcie czerpalnym 
wody w budynku wielolokalowym

SD2

- cena za ścieki [ zł/m’ ] 8,49 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 1,90 21

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, 
pkt.9) do 11) Rozporządzenia.

w okresie od 14 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Symbol 
taryfy

Rodzaj cen i stawek opłat Stawka 
netto

l 2 3 4 5

1.
Pozostali Odbiorcy rozliczani 
wg wskazań wodomierza głównego WIl

- cena za wodę [ zł/m’ ] 331 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 4,09 zł

2.

Pozostali Odbiorcy rozliczani wg 
wskazań wodomierza dodatkowego, 
mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej lub wg wskazań wodomierza 
przy punkcie czerpalnym wody 
w budynku wielolokalowym

WI2

- cena za wodę [ zł/m^ ] 331 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 1,94 zł

3.
Odbiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego

WDl

- cena za wodę [ zł/m^ ] 3,50 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 4,09 zł

4.

Odbiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą rozliczani wg wskazań 
wodomierza dodatkowego, mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie zużytej lub 
wg wskazań wodomierza przy punkcie 
czerpalnym wody w budynku 
wielolokalowym

WD2

- cena za wodę [ zł/m’ ] 3,50 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 1,94 zł

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, 
pkt.9) do 11) Rozporządzenia.
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Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Symbol 
taryfy

Rodzaj cen i stawek opłat Stawka 
netto

1 2 3 4 J

1.

Pozostali Odbiorcy rozliczani 
wg wskazań wodomierza głównego 
lub urządzenia pomiarowego albo 
wskazań wodomierza dodatkowego, 
mierzącego ilość wody z własnego 
ujęcia

Sil

- cena za ścieki [ zł/m’ ] 8,73 zł

• stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ]

4,09 zł

2.

Pozostali Odbiorcy rozliczani 
wg wskazań wodomierza przy punkcie 
czerpalnym wody w budynku 
wielolokalowym

SI2

- cena za ścieki [ zł/m’ ] 8,73 zł

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ]

1,94 zl

3.

Odbiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego lub urządzenia 
pomiarowego albo wskazań 
wodomierza dodatkowego, mierzącego 
ilość wody z własnego ujęcia

SDl

- cena za ścieki [ zł/m’ ] 8,85 zl

- stawka opłaty abonamentowej 
[ złZOdbiorcę/m-c ] 4,09 zł

4.

Pozostali Odbiorcy rozliczani 
Odbiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą rozliczani wg wskazań 
wodomierza przy punkcie czerpalnym 
wody w budynku wielolokalowym

SD2

- cena za ścieki [ zł/m^ ] 8,85 zl

- stawka opłaty abonamentowej 
[ zł/Odbiorcę/m-c ] 1,94 zł

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, 
pkt.9) do 11) Rozporządzenia.

w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryf:

Stawki opłat za przekroczenia 
warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp, Rodzaje przekroczeń Zakres przekroczeń
Stawka opłaty za 

przekroczenie za lni3 
ścieków

1 2 3 4

I. Wskaźnik pH * pH < 5,5 lub 10,5 < pH 0,40 zl

2.

ChZT, azot, fosfor, żelazo ogólne, 
mangan, chlorki, siarczany.*

Stawka opłaty naliczana jest osobno dla 
każdego z przekroczonych wskaźników.

przekroczenie do 100% 0,20 zł

przekroczenie powyżej 100% 0,40 zł

3.

BZT5, zawiesina ogólna, substancje 
ekstrahujące się eterem naftowym (np. 
tłuszcze) *

Stawka opłaty naliczana jest osobno dla 
każdego z przekroczonych wskaźników.

przekroczenie do 100% 0,40 zł

przekroczenie powyżej 100% 0,80 zł
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4.

Wskaźniki: nikiel, wanad, srebro, bor, 
siarczki, chrom ogólny*

Stawka opłaty naliczana jest osobno dla 
każdego z przekroczonych wskaźników.

przekroczenie do 100% 1,60 zł

przekroczenie powyżej 100% 3,20 zł

5.

Wskaźniki: fenole lotne (indeks 
fenolowy), węglowodory ropopochodne, 
surfaktanty anionowe (substancje 
powierzchniowo czynne anionowe), 
surfaktanty niejonowe (substancje 
powierzchniowo czynne niejonowe), 
antymon, arsen, beryl, cynk, cyna, 
chrom*®,kadni, kobald, rtęć, miedź, 
molibden, selen, tal, tytan, ołów, cyjanki, 
fluorki, rodanki, insektycydy, VOX, 
A0X, BTX, WWA.*

Stawka opłaty naliczana jest osobno dla 
każdego z przekroczonych wskaźników.

przekroczenie do 100% 2,00 zł

przekroczenie powyżej 100% 4,00 zł

* Uwaga: Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych wymienione w punktach 1,2,3,4,5 sumują się.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, 
pkt.9) do 11) Rozporządzenia.

Przyjęte przez Przedsiębiorstwo dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków 

(z uwzględnieniem: zapisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1757), a także charakterystyki pracy 

oczyszczalni ścieków BIOKRAP, w tym wpływu poszczególnych wskaźników na procesy 

odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na wykorzystanie osadów) wynoszą:

- CłiZTCr: 933 mg 02/1,

- BZT5.‘256 mg 02/1,

zawiesina ogólna: 222 mg/1, 

fosfor ogólny: 25 mg P/1.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia stężenia zanieczyszczeń do poziomów zagrażających procesom 

oczyszczania ścieków i rolniczego wykorzystania osadów ściekowych, bądź wprowadzania substancji 

zakazanych, Przedsiębiorstwo dokona natychmiastowego odcięcia dopływu ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa.

5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz 

ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
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Ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie ze wskazaniami wodomierzy głównych, a w przypadku ich 

braku ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia 

wody.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje 

i utrzymuje Dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków 

ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody 

z innych źródeł.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 

wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań 

dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług na warunkach określonych 

przez przedsiębiorstwo i Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, w przypadku gdy Odbiorca korzysta z innego źródła 

wody niż sieć wodociągowa przedsiębiorstwa, ilość ścieków ustalona jest na podstawie wskazań 

dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług na warunkach określonych 

przez przedsiębiorstwo i Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Opłata stała ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody i odprowadzania 

ścieków.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki na warunkach 

i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków, obowiązujący na terenie działania przedsiębiorstwa oraz umowa pomiędzy Odbiorcą 

i przedsiębiorstwem.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie 

same zasady techniczne i technologiczne.

Zróżnicowanie taryf dla poszczególnych grup Odbiorców ( WT, WD ) wynika jedynie z różnicy 

pomiędzy przeciętnym zużyciem wody przez Odbiorców należących do danej grupy taryfowej.

W zakresie dostawy wody przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe związane z utrzymywaniem urządzeń 

w gotowości, odczytami i rozliczeniami - co uzasadnia jednakową stawkę opłaty abonamentowej 

dla obydwu grup taryfowych. Koszty te przedsiębiorstwo ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny 

Odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie, a ponoszenie tych kosztów 

wymuszone jest koniecznością utrzymywania w gotowości urządzeń, dokonywaniem odczytów 

i rozliczeń, a także obowiązującymi przepisami.
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W zakresie dostawy wody dla Odbiorcy rozliczanego według wskazań wodomierza głównego, ustalono 

stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odczyt 

i rozliczenie.

W zakresie dostawy wody dla Odbiorcy rozliczanego według wskazań wodomierza dodatkowego, 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, ustalono stawkę opłaty abonamentowej za odczyt 

i rozliczenie.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie 

same zasady techniczne i technologiczne.

Zróżnicowanie taryfy dla poszczególnych grup Odbiorców ( SI, SD ) wynika jedynie z różnicy pomiędzy 

przeciętną ilością odprowadzanych ścieków przez Odbiorców należących do danej grupy taryfowej.

W zakresie odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe utrzymywania urządzeń 

w gotowości, odczytu i rozliczenia co uzasadnia stosowanie jednakowej stawki opłaty abonamentowej 

dla obydwu grup taryfowych. Koszty te przedsiębiorstwo ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny 

Odbiorca w danym okresie będzie faktycznie odprowadzał ścieki czy też nie, a ponoszenie tych kosztów 

wymuszone jest koniecznością utrzymywania w gotowości urządzeń, dokonywaniem odczytów 

i rozliczeń, a także obowiązującymi przepisami.

W zakresie odprowadzania ścieków dla Odbiorcy rozliczanego według wskazań wodomierza głównego 

lub urządzenia pomiarowego, ustalono stawkę opłaty abonamentowej za utrzymywanie w gotowości 

urządzeń kanalizacyjnych, odczyt i rozliczenie.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 

Odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone 

w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,

- umowach z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowych i/Iub kanalizacyjnych,

- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysło\\y'ch oraz warunków wyprowadzania ścieków' do urządzeń 

kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń 

wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. /

Wezes
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