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KOMUNIKAT
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123, poz. 858
z 2006r.) Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że w okresie od 01.05.2015r. do 30.04.2016r. obowiązywać będą następujące ceny i stawki opłat
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza głównego.
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Wysokość stawek opłaty abonamentowej*/***/
L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

0

1
Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego –
maksymalne zapotrzebowania na usługę
do 2,5m3/godz. włącznie
Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego –
maksymalne zapotrzebowania na usługę
od 2,5m3/godz. do 6,3m3/godz. włącznie
Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego –
maksymalne zapotrzebowania na usługę
od 6,3m3/godz. do 25m3/godz. włącznie
Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego –
maksymalne zapotrzebowania na usługę
powyżej 25m3/godz.
Odbiorcy korzystający z Internetowego Biura
Obsługi Klientów –
rozliczani wg wodomierza głównego
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Wysokość cen za odprowadzane ścieki*/**/
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*/ Do cen stawek i opłat dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stawka podatku wynosi 8%.
**/ Ceny te dotyczą również dostaw wody zużytej do gaszenia pożarów, fontann, zraszania ulic i publicznych terenów zielonych, zdrojów ulicznych oraz ścieków dowożonych do punktów zlewnych nieczystości.
***/ Opłata abonamentowa dotyczyć będzie każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług – zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy.

Zasady obciążania odbiorców usług przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju w okresie od 01.05.2015r. do 30.04.2016r.
I. Postanowienia ogólne.
1) Z dniem 01.05.2015r. wprowadza się zasady obciążania odbiorców usług Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. (zwanego Spółką) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzaniaścieków.
2) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzi się z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfie cen i opłat oraz ilości dostarczonej wody
iodprowadzonychścieków.
3) Dladostawcówścieków, uktórychładunek zanieczyszczeńjestwyższy niżwściekachsocjalno-bytowychzgospodarstwdomowych, umowy określająwarunkiprzyjmowaniatychścieków.
4) Taryfy wchodzą w życie z dniem 01.05.2015r. na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekstjednolity Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006r.)– zwanej dalej Ustawą.
5) Obowiązujące taryfyto:
1. Wzakresiezbiorowegozaopatrzeniawwodę:
1.1. ceny wzł/m3 dla wszystkichgruptaryfowychodbiorców;
1.2. stawkiopłat abonamentowychdlaposzczególnychgruptaryfowychodbiorców:
odbiorcy rozliczaniwg wodomierzagłównego – maksymalne zapotrzebowania nausługędo 2,5m3/godz. włącznie,
odbiorcy rozliczaniwg wodomierzagłównego – maksymalne zapotrzebowania nausługęod 2,5m3/godz. do 6,3m3/godz. włącznie,
odbiorcy rozliczaniwg wodomierzagłównego – maksymalne zapotrzebowania nausługęod 6,3m3/godz. do 25m3/godz. włącznie,
odbiorcy rozliczaniwg wodomierzagłównego – maksymalne zapotrzebowania nausługępowyżej 25m3/godz.,
odbiorcy korzystający z Internetowego Biura Obsługi Klientów – rozliczaniwg wodomierzagłównego,
2. Wzakresiezbiorowegoodprowadzaniaścieków:
2.1. ceny wzł/m3 dla wszystkichgruptaryfowychodbiorców;
3. Usługa Internetowego Biura Obsługi Klientówzewzględówtechnicznychdostępna jestdla odbiorców posiadającychnie więcejniż 5 wodomierzygłównych
II. Sposóbustalania ilościdostarczonejwodyiodprowadzanychścieków.
1) Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 14 stycznia 2002r. w sprawieokreślenia przeciętnychnormzużyciawody Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r.)
2) Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazania urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku ilość ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości pobranej wody
lub określonej w umowie. W przypadku świadczenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wyłącznie usług odprowadzania ścieków oraz braku urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala
się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, określonych na podstawie art. 27, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia
przeciętnychnormzużyciawody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
III. Obciążenie za zbiorowe zapatrzenie wwodę izbioroweodprowadzanie ścieków.
Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Odbiorcy obciążani są według taryfy zawierającej ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki dla odbiorców
wrozliczeniachwedług wskazańwodomierza głównego.
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