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Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bystrzycy Kłodzkiej
57- 500 Bystrzyca Kłodzka ul. Młynarska 4
tel. 74 811 17 40, fax 74 811 41 26,
e-mail:zwik@bystrzyca.pl
NIP: 8811466771 Regon : 020793982
KRS : 0000 310814 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Kapitał zakładowy 47 848 000,00 zł

Uwaga Odbiorcy
GOSPODARSTWA DOMOWE (grupy taryfowe: W1, W2, W3, K1,
K2, K3) oraz POZOSTALI ODBIORCY (grupy taryfowe: K4, K5,
K6) - ceny za 1m3 wody i 1 m3 ścieków przedstawione
w taryfie, ostatecznie są mniejsze.
Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej podjęła uchwałę ws. dopłat
do wody i ścieków (Uchwała Nr XIX/158/15 z 16.12.2015 r.)

„OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU TARYF OKREŚLAJĄCYCH STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
W GMINIE BYSTRZYCA KŁODZKA”

Okres obowiązywania:

od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
Działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Młynarskiej 4 niniejszym ogłasza
taryfy określające stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie objętym działalnością tut. przedsiębiorstwa, które wchodzą w Ŝycie na mocy przepisu art. 24 ust. 8
powołanej Ustawy.
Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (tj. przez 1 rok).
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Bystrzyca
Kłodzka na okres: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. opracowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Młynarskiej 4.
Rozdział I
Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz określa warunki ich stosowania. Taryfę ustala się na okres od dnia
01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz określa się warunki jej stosowania.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
1) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2015 r., poz. 139), zwana dalej Ustawą,
2) rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem,
3) rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964), zwanego dalej rozporządzeniem dotyczącym warunków wprowadzania

ścieków przemysłowych,
4) obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 września 2015 r. – w sprawie wysokości stawek kar
za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2016 (M.P. z dnia 29 września 2015 r., poz. 904), zwane dalej
obwieszczeniem.
Rozdział II
Rodzaje prowadzonej działalności
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej
przy ul. Młynarskiej 4, jest spółką gminną, w której Gmina Bystrzyca Kłodzka posiada 100 % udziałów.
Zakład działa m.in. na podstawie Decyzji z dnia 28.08.2008 r. Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
RGś.6211-1/2008 na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
oraz na podstawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy
Bystrzyca Kłodzka (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 12 poz. 293 z dn. 30.01.2009 r.).
Przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bystrzycy Kłodzkiej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest:
- ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń
wodociągowych - (PKD: 36.00.Z),
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowę,
za pomocą urządzeń kanalizacyjnych - (PKD: 37.00.Z).
Rozdział III
Rodzaj i struktura taryfy
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita (zawierająca
6 grup Odbiorców) wieloczłonowa (zawierająca ceny i stawki opłat) składająca się z:
ceny wyraŜonej w złotych za m3 dostarczonej wody
stałej opłaty abonamentowej, wyraŜanej w złotych na Odbiorcę na miesiąc.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
- przy rozliczeniach za odprowadzenie ścieków bytowych, przemysłowych, opadowych i roztopowych
ma zastosowanie taryfa niejednolita (zawierająca 6 grup Odbiorców) wieloczłonowa (zawierająca ceny i stawki
opłat) składająca się z:
ceny wyraŜonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków bytowych lub przemysłowych,
stałej opłaty abonamentowej, wyraŜanej w złotych na Odbiorcę na miesiąc.
Stawka opłaty abonamentowej wyraŜana jest w złotych na odbiorcę na okres rozliczeniowy i składa
się z trzech rodzajów składników kosztów:
1. utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń
kanalizacyjnych - w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego (urządzenia
pomiarowego) oraz w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŜycia
wody,
2. odczytu wodomierza – w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego (urządzenia
pomiarowego) lub wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zuŜytej (wodomierz dodatkowy) oraz w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu
w budynku wielolokalowym,
3. rozliczeń naleŜności za ilość dostarczonej wody - w rozliczeniach w oparciu o wskazania
wodomierza głównego (urządzenia pomiarowego) lub wskazania wodomierza głównego i wodomierza
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zuŜytej (wodomierz dodatkowy) oraz w rozliczeniach
na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŜycia wody (tzw. ryczałty) i w przypadku
rozliczeń z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym.

Rozdział IV
Taryfowe grupy odbiorców usług
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono sześć taryfowych grup Odbiorców usług:
Grupa W1 – gospodarstwa domowe, gdzie woda zuŜywana jest wyłącznie do potrzeb gospodarstw domowych
rozliczane na podstawie wodomierza głównego,
Grupa W2 – gospodarstwa domowe, gdzie woda zuŜywana jest wyłącznie do potrzeb gospodarstw domowych
rozliczane na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zuŜycia wody,
Grupa W3 – gospodarstwa domowe, gdzie woda zuŜywana jest wyłącznie do potrzeb gospodarstw domowych
– osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym,
Grupa W4 – pozostali Odbiorcy, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,
Grupa W5 – pozostali Odbiorcy, rozliczani na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zuŜycia wody,
Grupa W6 – pozostali Odbiorcy - osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym.

Pozostali odbiorcy, to w szczególności:
1. Odbiorcy zuŜywający wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych oraz do innej
działalności gospodarczej,
2. placówki handlowe,
3. podmioty świadczące usługi,
4. instytucje administracji publicznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, placówki oświatowe, kulturalne,
sportu i rekreacji, itp.,
5. Odbiorcy zuŜywający wodę do podlewania ogrodów działkowych, mycia placów, zasilania fontann,
zraszania publicznych ulic i terenów zielonych,
6. Odbiorcy zuŜywający wodę na cele przeciwpoŜarowe,
7. gospodarstwa rolno-produkcyjne, w tym m.in.: fermy hodowlane trzody chlewnej, drobiu, bydła rogatego,
zwierząt futerkowych i innych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono sześć taryfowych grup Odbiorców usług:
Grupa K1 – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego,
Grupa K2 – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zuŜycia wody,
Grupa K3 – gospodarstwa domowe, osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym,
Grupa K4 – pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego,
Grupa K5 – pozostali Odbiorcy, w tym odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe rozliczani
na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zuŜycia wody,
Grupa K6 – pozostali Odbiorcy - osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym.

Rozdział V
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody stałych stawek opłat abonamentowych na okres od dnia 1 stycznia
2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (w złotych):

Lp.

0
1

2

3

4

5

6

Taryfowa grupa odbiorców

1
Grupa W1
gospodarstwa domowe, gdzie woda zuŜywana jest wyłącznie do potrzeb
gospodarstw domowych rozliczane na podstawie wodomierza głównego
Grupa W2
gospodarstwa domowe, gdzie woda zuŜywana jest wyłącznie do potrzeb
gospodarstw domowych rozliczane na podstawie przepisów dot.
przeciętnych norm zuŜycia wody
Grupa W3
gospodarstwa domowe, gdzie woda zuŜywana jest wyłącznie do potrzeb
gospodarstw domowych -osoby korzystające z lokali w budynku
wielolokalowym
Grupa W4
pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
głównego
Grupa W5
pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dot. przeciętnych
norm zuŜycia wody
Grupa W6
pozostali Odbiorcy - osoby korzystające z lokali w budynku
wielolokalowym

Cena zł/1 m

3

Stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy

netto

brutto

netto

brutto

2

3

4

5

4,54

4,90

6,19

6,69

4,54

4,90

4,85

5,24

4,54

4,90

3,28

3,54

4,95

5,35

6,19

6,69

4,95

5,35

4,85

5,24

4,95

5,35

3,28

3,54

Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków i stałych stawek opłat abonamentowych na okres od dnia
1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (w złotych):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/1 m
netto

0
1

2

3

4

5

6

1
Grupa K1
gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego
lub urządzenia pomiarowego
Grupa K2
gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przepisów dot.
przeciętnych norm zuŜycia wody
Grupa K3
gospodarstwa domowe, osoby korzystające z lokali
w budynku wielolokalowym
Grupa K4
pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego
Grupa K5
pozostali Odbiorcy, w tym odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe
i roztopowe rozliczani na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm
zuŜycia wody
Grupa K6
pozostali Odbiorcy - osoby korzystające z lokali w budynku
wielolokalowym

3

brutto

Stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy
netto

brutto

2

3

4

5

7,12

7,69

6,19

6,69

7,12

7,69

4,85

5,24

7,12

7,69

3,28

3,54

7,85

8,48

6,19

6,69

7,85

8,48

4,85

5,24

7,85

8,48

3,28

3,54

Do cen i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej tj. 8%.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych Zakładu

Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych na
okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.

Wskaźnik
zanieczyszczenia

0

1

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BZT5
CHZT
Zawiesina
Azot ogólny
Azot amonowy
Fosfor ogólny
śelazo
Glin
Chlorki
Siarczany
Substancje
11. ekstrahujące się
eterem naftowym
Przekroczenie stanu
12.
ścieków

Jednostki

Jednostkowe
stawki opłat za 1
kg substancji w
NajwyŜsze
tym substancji
dopuszczalne
wyraŜonych jako
stęŜenia*
wskaźniki w
zł/kg
netto

Jednostkowe
stawki opłat za
1 kg substancji
w tym
substancji
wyraŜonych
jako wskaźniki
w zł/kg
brutto

2

3

4

5

g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3

450
900
350
100
60
8
8
4
700
350

26,31
15,81
4,87
26,31
26,31
26,31
15,81
15,81
4,87
4,87

28,41
17,07
5,26
28,41
28,41
28,41
17,07
17,07
5,26
5,26

g/m3

50

460,65

497,50

pH

6,5-9,5

wg poniŜszej
tabeli

wg poniŜszej
tabeli

Do stawek opłat określonych w tabeli w kolumnie 5 doliczono podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki
obowiązującej tj. 8%.
Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków
L.p.

Wielkość przekroczenia

Jedn.
miary

Wartość opłaty

netto
brutto
1
2
3
4
odczyn (pH) jest wyŜszy od górnej lub
1 niŜszy od dolnej wartości dopuszczalnej o
m3
1,32
1,43
mniej niŜ 0.5 pH
odczyn (pH) jest wyŜszy od górnej lub
2 niŜszy od dolnej wartości dopuszczalnej o
m3
3,30
3,56
0.5 do 1.5 pH
odczyn (pH) jest wyŜszy od górnej lub
3 niŜszy od dolnej wartości dopuszczalnej o
m3
6,58
7,11
1.5 do 2.5 pH
odczyn (pH) jest wyŜszy od górnej lub
4 niŜszy od dolnej wartości dopuszczalnej o
m3
12,76
13,78
2.5 i więcej pH
Do stawek opłat określonych w tabeli w kolumnie 4 doliczono podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki
obowiązującej tj. 8%.
0

PowyŜej w tabelach zestawione są wysokości stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu. Stawki w tabeli wynoszą 100% wartości
podanych w załączniku nr 2 do obwieszczenia. Stawki opłat będą miały zastosowanie w przypadku
przekroczeń parametrów jakości i stanu ścieków, określonych w umowie na odprowadzanie ścieków. Zgodnie

z § 8 pkt 1 rozporządzenia dotyczącego warunków wprowadzania ścieków przemysłowych (Dz. U. z 2006 r. Nr
136, poz.964), ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeŜeli nie stanowi to
zagroŜenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji
budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a takŜe dla spełnienia przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych. W związku z tym Zakład ma obowiązek
przyjmować od odbiorców usług wyłącznie takie ścieki, które nie przekraczają dopuszczalnych parametrów
wskaźników zanieczyszczeń. W przypadku przekroczenia tych wartości przez dostawcę ścieków
przemysłowych, Zakład naliczał będzie opłaty za przekroczenie wskaźników, przez co pokryje dodatkowe
koszty związane z oczyszczeniem tych ścieków.
Rozdział VI
Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone
na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody
i odprowadzonych ścieków.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie
z przepisami ustawy i rozporządzenia taryfowego.
O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej, łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za kaŜdy miesiąc, w którym były świadczone
usługi.
Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezaleŜnie od tego, czy odbiorca usług
pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
Opłaty dotyczą wszystkich Odbiorców usług, bez względu na wyposaŜenie w przyrządy i urządzenia
pomiarowe.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminie
określonym w umowie.
Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. TakŜe
na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako równą ilości dostarczonej wody, ilość
odebranych ścieków z nieruchomości.
Ilość ścieków w budynkach wyposaŜonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań
tych urządzeń.
Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt
wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości róŜnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu
o przeciętne normy zuŜycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim
przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków (bez dostawy wody) i braku urządzenia
pomiarowego obowiązuje § 25 regulaminu lub ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi
przeciętnych norm zuŜycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości
ścieków określonej w umowie.
Ilość ścieków opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej z powierzchni
zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni ustala się w oparciu o wielkość powierzchni ujętą w systemy
kanalizacyjne oraz średnią z wielolecia sumę opadów dla miasta Bystrzyca Kłodzka (dane na podstawie
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu).
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
oraz braku moŜliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy
ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie
średniego zuŜycia wody i/lub ścieków w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania
wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to moŜliwe – na podstawie średniego zuŜycia
wody i/lub ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zuŜycia
wody i/lub ścieków w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
Spółka na wniosek Odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza
głównego.
W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych
przez odbiorcę usług zastrzeŜeń pokrywa on koszty sprawdzenia.
Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeŜeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych naleŜności lub na Ŝądanie odbiorcy usług

zwraca się ją w terminie 14 dni od daty złoŜenia wniosku w tej sprawie, w formie przelewu na rachunek
bankowy lub wypłaty gotówki.
17. Stałe opłaty abonamentowe pobierane są od danego Odbiorcy w następujący sposób (przykład
dla gospodarstw domowych):

Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki

Opłata (w złotych, netto):
woda: 6,19 zł/odb./miesiąc

-

Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego:
( z wodomierzem dodatkowym lub bez niego)

ścieki: 6,19 zł/odb./miesiąc
Razem: 12,38 zł/odb./miesiąc
woda: 3,28 zł/odb./miesiąc

osoba korzystająca z lokalu w budynku wielolokalowym:

-

ścieki: 3,28 zł/odb./miesiąc
Razem: 6,56 zł/odb./miesiąc
woda: 4,85 zł/odb./miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zuŜycia wody:

-

Odbiorcy wyłącznie pobierający wodę

ścieki: 4,85 zł/odb./miesiąc
Razem: 9,70 zł/odb./miesiąc
Opłata (w złotych, netto):
woda: 6,19 zł/odb./miesiąc

-

Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego:

ścieki: ----- zł/odb./miesiąc
razem: 6,19 zł/odb./miesiąc
woda: 3,28 zł/odb./miesiąc

-

osoba korzystająca z lokalu w budynku wielolokalowym:

ścieki: ----- zł/odb./miesiąc
razem: 3,28 zł/odb./miesiąc
woda: 4,85 zł/odb./miesiąc

-

Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zuŜycia wody:
Odbiorcy wyłącznie odprowadzający ścieki

ścieki: ----- zł/odb./miesiąc
razem: 4,85 zł/odb./miesiąc
Opłata (w złotych, netto):
woda: ----- zł/odb./miesiąc

-

osoba korzystająca z lokalu w budynku wielolokalowym:

ścieki: 3,28 zł/odb./miesiąc
razem: 3,28 zł/odb./miesiąc

-

Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zuŜycia wody, a w przypadku braku
odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków
określonej w umowie:

woda: ----- zł/odb./miesiąc
ścieki: 4,85 zł/odb./miesiąc
razem: 4,85 zł/odb./miesiąc

Zasady naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu.
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym warunków wprowadzania ścieków przemysłowych, Zakład prowadzi
kontrolę ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu są ustalane
na podstawie wyników analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolnym wskazanym
w Umowie o odprowadzanie ścieków przemysłowych.
Przebieg czynności kontrolnych:
a) przyjazd osób kontrolujących reprezentujących Spółkę na teren nieruchomości DOSTAWCY, z której
odprowadzane są ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,

b) powiadomienie kierownika jednostki lub osoby upowaŜnionej o zamiarze przeprowadzenia kontroli jakości
ścieków
c) pobór prób ścieków w obecności upowaŜnionego przedstawiciela DOSTAWCY,
d) sporządzenie protokołu z poboru prób ścieków w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron,
e) udostępnienie akredytowanemu laboratorium pobrania próbek ścieków,
f) o wynikach kontroli Zakład poinformuje DOSTAWCĘ w terminie do 20 dni roboczych od daty
przeprowadzenia kontroli,
g) w przypadku stwierdzenia przekroczenia przez DOSTAWCĘ warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych Zakład będzie naliczał opłatę za przekroczenie tych warunków.
Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników
zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono
przekroczenia do dnia ustania przekroczeń.
Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby Zakładu pisemnego potwierdzenia
analiz laboratorium akredytowanego informującego o ustaniu przekroczeń lub pisemnego wniosku
DOSTAWCY o przeprowadzenie ponownej kontroli wraz z poborem prób ścieków do badania na koszt
DOSTAWCY.
JeŜeli kontrola wykonana na zlecenie DOSTAWCY przeprowadzona przez Spółkę nie potwierdzi ustania
przekroczeń naliczane będą nadal opłaty od przekroczeń ostatniej kontroli.
Dostawca uiszcza opłatę dodatkową za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną w sposób opisany poniŜej, powiększonych o naleŜny podatek VAT.
Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych.
Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych
ściekach do urządzeń kanalizacyjnych ustala się według wzoru:
Opw=(Sa - Sd)/1000 x V x Cj
Objaśnienia symboli:
Opw – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń (w zł),
Sa – wielkość stęŜenia określona na podstawie analizy (mg/dm3),
Sd – wielkość stęŜenia dopuszczalnego (mg/dm3),
V – ilość ścieków odprowadzanych w okresie obliczeniowym nie spełniających warunków
ustalona na podstawie zuŜycia wody (m3),
Cj – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym wyraŜonej jako wskaźnik z tabeli
nr 4 (w zł/kg).

