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Taľyfa. Infoľmacie ogólne.

Przedsiębioľstw'o Wodociągów i Kanalizacjíw Bľzegu Sp. z o.o., Zwane dalej Spółką' pľzedstawia
wniosek taľyÍbwy zbioľowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków-' w tym
pľopozycję cen i stawek opłat za zbioľo'r.ve zaopatrzenie w' wodę i zbioľow'e odprowadzanie
ścieków, obowigujące na terenie:

' Gminy Brzeg w zakľesie dostawy wody i odbioru ścieków,

' Gminy olszanka w zakresie dostawy wody do wsi Kľzyżowice oÍaz odbioru ścieków z
sołectw: KrzyŻowice, Janów, obóĺki, olszanka i Pogorzela,

' Gminy Lubsza w zakľesie odbioru ścieków z sołectw: Pisaľzowice, Michałowice'
Myśliborzyce, Szydłowice, Błota, Dobrzyn, Leśna Woda, Czepielowice, KoŚcierzyce,

Lubsza, Piastowice i Garbów'

' Gminy Skarbimięľz w zakľesie odbioru ścieków z sołectw: Brzezina, Lipki, Pępice,

Skarbimierz, osiedle Skarbimierz, Żłobizna, Zielęcice, Kopanie, Pľędocin, ZwaÍlowice,

Kĺuszyna, Bieľzów, Łukowice Brzeskie i Małujowice,
r Grldlly oława w zakĺesie odbioru ścieków z sołectw: Bystrzyca, Janikiw, Stary Góľnik i

Stary Otok,

' Miasta i Gminy Lewin Brzeski w zakĺesie odbioru ścieków z sołectw: Łosiów i Strze|niki

na okĺes od i do 36 miesiąca obowięywania nowej taryfy z podziałem na 3 okľesy : od 1 do 1Ż
miesiąca, od 13 đo 24 miesiąca i od 25 do 36 miesiąca.

Taryfa okľeŚla takzę warunki stosowania cen i stawek opłat.

Wniosek o zatwierdzenie taryf v,ĺraz Ze wszystkimi obligatoryjnymi załącznikami został
opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2007 r. o zbiorowym zaopalľzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jeđnolity: Dz.IJ. z 2Ol7 r. poz. 328), zwanej
dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Gospođaľki Morskiej i Zeglugi Śródlądowej z dnia 27
lutego 2018 r. w sprawie okĺeślania taryf,wzotu wniosku o zatwieľdzenie taryfy oľaz waľunków
rozliczell za zbiorcwe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. ĺJ. z 2018 r.
poz. 472), Zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktuľ
taryfowych, ľodzajów taľyf i metodologii niezbędnychprzychodów, uŻýe w tekście pochodzą z tej
ustawy lub ľozporz ądzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i
kana1izacyjnych świadczonych przez Spółkę na terenie Gmin: Brzeg, olszanka, Lewin Bĺzeski,
Í 'ubsza, oława i Skarbimierzzwyłączeniem ođbiorców hurtowych oľaz odbiorców đostarczających
nieczystości płynne z teľenóił. nieskanalizowanych.

Zgodnle z art.22 ustarły, taryťa obejmuje także cenę za wodę zuŻýąna celę przeclwpoŻarowe.
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1. Rodzaje pľowadzonej działalności.

Spółka pľowadzi działalność w zakĺesie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.

Przedmiot działania Spółki - w zakľesie objętym ustawą - stanowi ujmowanie' uzdatnianie i
dostaľczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ściekó\y' za pomocą urządzen
wodociągowych i urządzen kanalizacyjnych' będących w posiadaniu Spółki.

Zgodnie z zapisem w' umowie spółki oraz w'Kĺajowym Rejestľze Sądowym nĺ 000o058539
przedmiotem działalności Spółki jest między innymi:

PKD 36.00.2 - pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody'

PKD 37.OO.Z odprowadzenie i oczy szczanie ścieków,

wykonywanie instalacj i wodno-kan alizaeyjny ch,
cieplnych, gazowych i klimaty zacyj nych,

pozostałe badania i anallzy techniczne _ badania
laboratoryjne wody i ścieków.

PKD 43.22.2

PKD 71.20.2

Spółka pľowadzi dzíałalność w zakľesie zbioľowego zaopatrzenia w wodę na teľenie gmin: Gmina
Brzeg i Gmina olszanka - wieś KrzyŻowice, w zakľesie zbiorowego odpľowađzania ścieków na
terenie gmin: Gmina Brzeg, Gmina olszanka - sołectwa: obórki, KrzyŻowice, olszanka, Pogorzela
i Janów, Gmina Lubsza _ sołectwa: Pisarzowice, Michałowice, Myśliborzyce, Czepielowice,
Piastowice, Szydłowice, Kościetzyce, Lubsza, Błota, Garbów, Dobrzyĺ i Leśna Woda, Gmina
oława - sołectwa: Bystrzyca. Janików, Staľy otok, Stary Górnik, Gmina Skarbimierz _ sołęctwa:
Brzezina, Lipki, Skarbimierz, osiedle Skarbimierz,Żłobizna. Pępice, Zie|ęcice, Bierzów, Łukowice
Brzeskie, Małujowice, Kĺuszyna, Pľędocin, Zwaĺowice i Kopanie, Miasto i Gmina Lewin Brzeski -
sołectwa: Łosiów, Strzelniki.

Z.Rlofuai i strukt'lľa taľyfy.

Spółka pľzedkłada taĺyfę :

- niejednolitą wieloczlonową w zakľesie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składającą się z
jednolitej ceny Za m3 dostarczonej wody i różnych stawek opłat abonamentowych na odbiorcę na
okĺes rozliczeniowy w poszczegőlnych grupach odbiorców usług,

- niejednolitą wieloczłonową w zakĺesie zbiorowego odpĺowadzania ścieków składającą się z
róznych cen Za m3 odpĺowađzonych ścieków i stawek opłat abonamentowych na odbiorcę na okres
rozLlczeniowy w poszczególnych grupach odbiorców usług'

3. Taľyfowe gľupy odbioľców usług.

Spółka dokonała alokacji kosztów na taryťowę grupy odbioľców usług, uwzględniaj ąc kryłeria
wskazane w $ 11 ust. 3 rozporządzenia: 
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- łvielkość zľóŹrricowania kosztów św'iadczenia usług w poszczególnych taryťowych gľupach

odbioľców usług.

_ dostępnoŚć danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów'

- stľuktuľę planowanych taĺyf,

spodziewane korzyści ekonomiczne Z wpľowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu
z kosztem ich wdrozenia,

_ stabilnośi stosowanych metođ alokacji kosztów,

_ wyposazenie w wodomierze i urządzenia pomiaĺowe.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbioľowego zaopatrzenia w wođę wyłoniono cztery
taryfowe grupy odbiorców usług:

Grupa Wl. odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczegőlności gospodarstwa

domowe (buđynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzirne), odbiorcy usługowi, handel,
pľzemysł, instýucje użyteczności publicznej, w ľozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza
głównego, koľzystający wyłącznie z usług zbiorowego zaopatĺzenia w wodę,

Grupa W2. odbioľcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczegőlności gospodaľstwa

domowe (budynki mieszkalne jednoľodzinne i wielorodzinne), odbioľcy usługowi, handel,
przemysł' instytucje uŻyteczności publicznej, w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza
głównego, korzystający z usług zbioľowego zaopatľzenia w wodę i zbiorowego odprowadzaĺia
ścieków,

Grupa W3. odbioľcy usług zbioľowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególnoŚci gospodaĺstwa

domowe, odbiorcy usługowi, handel, pľzemysł, insĘrtucje uzýeczności publicznej w rozliczęniach
z osobą korzystającązlokalu w budynku wielolokalowym'

Grupa W4. odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę' tj. w szczególności gospodaľstwa

domowe, odbiorcy usługowi, handel' przemysł, instýucje uŻyteczności publicznej oraz gmina na

cele okĺeŚlone w art' 22 ustawy rczliczani według wodomierza đodatkowego, mierzącego ilość
wody bezpowrotnie zlŻýej.

W zakľesie działalnoŚci zbioľowego odprowadztnia ściekĺów wyłoniono taľyfowe grupy
odbiorców usług uwzględniając paľametry jakościowe odprowadzanych ścieków oľaz sposób ich
odpľowadzania.

W zakĺesie odprowadzania ścieków wyszczególnia się następujące taryfowe grupy odbiorców
usług:

Grupa Kl. Gospodarstwa domowe i instytucje uĘteczności putlłicznej odpľowadzające ścieki
o chaľakterze bytowym kanalizacją grawitacyjną - ścięki z budynków mieszkalnych,
zaĺníęszkania zbiorowego oraz uŻyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego

metabolizmu lub funkcjonowania gospodaľstw domowych oĺaz ścieki o zbIiŻonym skłađzie
pochodz'ące z' tych bttdynków" ođprow-adzane kanalizacją grawitac1.jnąr'e Streťy I,

Grupa K2. Gospodaľstwa domowe i insĘtucje uĘteczności publicznej odprowadzające ścieki
o charakterze bytowym kanalizacją grawitacyjno-tłoczną - ścieki z budynków mięszkalnych,
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zamieszkania zbioľowego oraz użyteczności publicznej. powstające w wyniku ludzkiego
metabolizmu lub funkcjonowania gospodaľstw domowych oľaz ścieki o zbliżonym składzie
pochodzące z tych budynków, odprowadzane kanalizacją graw'itacyjno - tłoczną ze Strefy I,

Grupa K3. Gospodaľstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej odprowadzające ścieki
o charakterze bytowym kanalizacją grawitaryjno-tłoczną - ścieki z budynków mieszkalnych.
zamieszkania zbiorowego oraz uzýeczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego
metabolizmu lub funkcjonowania gospodaľstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie
pochodzące z tych budynków' odprowadzane kanalizacją grawitacyjno -tłoczną ze Strefy II'

Grupa K4. Gospodarstwa domowe i instytucje uĘteczności publicznej odprowadzające ścieki
o charakteľze bytorvym za pośľednictwem pnrydomowych przepompowni ścieków, których
zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbioľców usług _ ścieki z budynków mieszkalnych,
zamieszkania zbioľowego oraz użýeczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego
metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oľaz ścieki o zblizonym składzie
pochodzące z tych budynków, odprowadzane za pośrednictwem pĺzyđomowych przepompowni
ścieków ze Strefy II, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt odbiorców usług,

Grupa K5. Gospodarstrrya domowe i instytucje użyteczności publicznej odpľowadzające ścieki
o chaľakterze bytowym Za pośľednictwem przydomowych przepompowni ścieków, których
zasilanie eneľgetyczne odbywa się na koszt Spółki - ścieki z budynków mieszkalnych,
zamieszkanía zbiorowego oraz użýeczności publicznej, powstające w wyniku luđzkiego
metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zblizonym składzie
pochodzące z tych buđynków, odprowađzane za pośrednictwem pľzydomowych pľzepompowni
ścieków ze Strefy II, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt Spółki,

Grupa K6. Gospodarstwa domowe i instytucje uĘteczności publicznej odpľowadzające ścieki
o chaľakterze bytowym w rozliczeniach z osobą korzystającą Z lokalu w budynku
wielolokalowym w Streflre II _ ścieki z budynków mieszkalnych' zamieszkania zbioľowego oraz
użýeczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące ztych budynków'

Grupa K7. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne kanalizacją grawitacyjną - mieszanina
ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub ľoztopowymi,
odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zađań. własnych gminy w zakľesie kanalízacji i
oczyszczania Ścieków komunalnych, odprowađzanekanalizacją grawitacyjną ze Stľefy I,

Grupa K8. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne kanalizacją grawitacyjno _ tłoczną -
mieszanina ścieków bytowych Ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub
ľoztopowymi, odprowadzane łľządzeniuni służącymi do realizacji zadan własnych gminy w
zakĺesie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, odpľowadzane kaĺalizacją grawitacyjno-
tłocznąze Stĺefu I'

Grupa K9. Dostawcy odpľowadzający ścieki komunalne kanalizacją gľawitacyjno _ tłoczną -
mieszanina ścieków by'towych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadow'ymi lub
roztopolĺĺymi, odpľowadzane urządzeniami słuŻącymi do rcalizacji zadan własnych gminy w.

zakĺesie kanalizacjĺ i oczyszczania Ścieków komunalnych, odprowadzanę kanalizacją gľawitacyjno-

\i,- <

tŁocznąze Strefy II,
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Grupa K10. Dostawcy odpľowadzający Ścieki komunalne kanalizacją za pośrednictwem
przydoľnowych przepornpowni ścieków, których zasilanie eneľgetyczne odbywa się na koszt
odbiorców usług - mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi ałbo wodami
opadowymi lub ĺoztopowymi, odpror,vadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadan własnych
gminy w zakĺesie kanalizacji i oczyszczania ścieków' komunalnych, odprowadzane Za
pośrednictwem pľzydomowych przepompowni ścieków ze Streťy II, których zasilaníe energetyczne
odbywa się na koszt odbiorców'usług,

Grupa Kll. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne kanalŁacją za pośľednictwem
pľzydomorvych pruepompowni ścieków, których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt
Spółki - mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłorvymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, ođprowađzane urządzeniami służącymi đo ĺealizacji zadan własnych gminy w
zakĺesie kanaliizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, odprowadzanę za pośrednictwem
pľzydomowych pľzepompowni ścieków ze Strefy II' których zasilanie energetyczne odbywa się na
koszt Spółki,

Grupa K12. Dostawcy odpľowadzający ścieki przemysłowe kanalżacją grawitaryjną - ścieki
odprowadzane przez dostawców z nieĺuchomości' na terenie któľej prowadzona jest działalnoŚć
gospodaľcza, czyli ścieki, które są odprowadzane z jednostek usługowych, handlowych i
pĺzemysłowy_ch i są ściekami o podwyższonych parametrach fizyko-chemicznych i gđzie woda
zuŻywaĺla jest do celów technologicznych, odpĺowadzanękanalizacją grawitacyjĺą ze Strefy I,

Grupa K13' Dostawcy odpľowadzający ścieki pľzemysłowe kanalizacją gľawitacyjno-tłoczną -
ścieki odpľowadzane przez dostawców z nieruchomości, na teľenie której pľowadzona jest
działalność gospodaľcza, czyli ścieki, które są odpľowadzane z jednostek usfugowych, handlowych
i przemysłowych i są ściekami o podwyższonych parametľach fizyko-chemicznych i gdzie woda
zuŻywana jest do celów technologicznych, odprowadzane kanalizacją grawitacyjno-tłoczĺą Ze

StreĄĺ I,

Grupa K14. Dostawcy odprowadzający Ścieki pľzemysłowe kanalizacją grawitacyjno-tloczną -
ścieki odprowadzane pÍZeZ dostawców z nieruchomości, na terenie której prowadzona jest
đziałalnośĆ, gospodarcza, czyli ścieki, któľe są odprowadzane z jeđnostek usługowych, handlowych
í przemysłowych i są ściekami o podwyŻszonych parametrach fizyko-chemicznych i gdzie woda
zużywana jest do celów technologicznych, odprowadzane kanalizacją grawitacyjno-tłoczną Ze

Streťy II,

Grupa K15. Dostawcy odprowadzający Ścieki przemysłowe kanalizacią za pośrednictwem
pľzydomowych przepompowni ścieków, ktĺórych zasilanie eneľgeĘczne odbywa się na koszt
odbiorców usług - ścieki odprowadzane przez dostawców z nieruchomości, na terenie której
prowadzona jest działalność gospodarcza, czyli ścieki' któľę są odprowadzane z jednostek

usługowych' handlowych i pĺzemysłowych i są ściekami o podwyŻszonych parametľach fizyko-
chemicznych i gđzie woda zuŻywana jest do celów technologicznych, ođprowadzane za
pośrednictwem ptzyđomowych przępompowni ścieków ze Strefy Ii, których zas1lante eneĺgetyczne
odbywa się na koszt odbiorcÓw usług.

Definicje:

Streťa I - dotyczy ścieków odprowađzanych z granic miasta Brzeg,
-') .. ł,- r 1t !
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Streťa II - dotyczy ściekólv odprowadzanych z terenów poza gľanicami miasta Bľzeg

4. Ro&aje i wysokość cen i stawek opłat.

Tabela I
WysokoŚć cen i stawek opłat đotycząca zbioroweg o zaopatrzenia w wodę

w okresie od 1 do 12 mĺesiąca obowiązywania nowej taryfy (w złotych):

Cena złlm3

Stawka opłaý
abonamentowej

zł/punkt
poboľďokres
ľozliczeniowy

Lp.
Taryfowa gľupa odbiorców

netto brutto netto brutto
0 I Ż -l 4 5

I

Grupa Wl. odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe (budynki
mieszkalne jednorodzinne i wieloľodzinne), odbioľcy
usługowi, handel, przemysł, inst5rtucje użýeczności
publicznej, w rozliczeniach na podstawie wskazań
wodomierza głównego, koľzystający wyłącznle z usfug
zbiorowego zaopatrzenia w wodę

4,08 4,41 6,17 6,66

z

Grupa W2. odbiorcy usfug zbioľowego zaopatĺzenia w
wodę, tj. w szczególności gospodaľstwa domowe (budynki
mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbiorcy
usfugowi, handel, pľzemysł, insýtucje uĄrteczności
publicznej, w ľozliczeniach na podstawie wskazań
wodomięrza głównego, koľzystający z usfug zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpľowadzania ścieków

4,08 4,41 0,94 1,02

J

Grupa w3. odbiorcy usług zbioľowego zaopatrzenia w
w'odę' Ę. w szczególności gospodarstwa domowe, odbioľcy
usługowi, handel, przemysł, inst1rtucje uĄrteczności
publicznej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w
budynku wielolokalowym

4,08 4r4l 3,50 3,78

4

Grupa W4. odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe, odbiorcy
usługowi, handel, przemysł, ins$Ąucje uĄrteczności
publicznej oľaz gmina na cele okľeślone w art. 2Ż ustawy
rozliczani wedfug wodomierza dodatkowego, mieľzącego
ilość

4,08 4,41 3,50 3,78

7
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Tabela 1A
Wysokość cen i stawek opłat dotyczącazbioľowego zaopatrzenia w wodę

w' okresie ođ 13 do 24 miesiąca obowiązywania nolvej taryfy (w złotych)

Cena złlm_r

Stawka opłaý
abonamentowej

złlpunkt
poborďokĺes
ĺozliczeniowy

Lp.
Taryfowa grupa odbiorców

netto brutto netto brutto
0 I 2 J 4 5

I

Grupa Wl. odbiorcy usług zbioľowego zaopatrzenia w
wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe (budynki
mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbiorcy
usfugowi, handel, przemysł' insĘrtucje uĄrteczności
publicznej, w rozliczeniach na podstawie wskazań
wodomierza głównego, korzystający wyłącznie z usfug
zbiorowego zaopatrzenia w wodę

4,08 4,41 6,17 6,66

2

Grupa W2. odbioľcy usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, tj. w szczególnoścí gospodarstwa domowe (budynki
mieszkalne jednoľodzinne i wielorodzinne), odbiorcy
usfugowi, handel' przemysł, insĄrtucje uiryteczności
publicznej, w roz|iczeniach na podstałvie wskazail
wodomieľza głównego, koľzystający z usfug zbioľowego
zaopatrzenia w wodę i zbioľowego odprowadzania ścieków

4,08 4,41 A194 L,Az

J

Gľupa W3. odbiorcy usfug zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, tj. w szczególności gospodarstwa doĺnowe, odbiorcy
usługowi, handel, przemysł' insĄrtucje użýeczności
publicznej w ľozliczeniach z osobą koľzystającą z lokalu w
budynku wielolokalowym

4,08 4,41 3,50 3,78

4

Gľupa W4. odbiorcy usług zbioľowego zaopatrzenia w
wodę' d. w szczególności gospodaľstwa domowe, odbiorcy
usługowi, handel, przemysł, inst1rtucje uĄrteczności
publicznej oraz gmina na celę określone w art' 22 ustavĺy
rozliczani według wodomierza dodatkowego, mieľzącego
ilość wody bezpowľotnie zużrytei

4,08 4,,41 3,50 3,78

8
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Tabela 1B
Wysokośi cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w w'odę

w'okesie od 25 do 36 miesiąca obowipywania nowej taryfy (w złotych):

Stalvka opłaý
abonamentowej

złipunkt
poborďokĺes
rozliczeniowy'

Cęna złlm'r

nettonetto brutto brutto

Lp.
Tarytbwa grupa odbiorców

J 4 520 1

6,17 6,664rl2 4,45

Grupa Wl' odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, tj' w szczególności gospodarstwa domowe (budynki
mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbiorcy
usługowi, handęl, przemysł, inst1rlucje uĄteczności
publicznej, w rozliczeniach na podstawie wskazań
wodomierza głównego, koľzystający vĺyłącznie z usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę

4r\2 4r45 0194 lr022

Grupa W2. odbioľcy usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę' tj. w szczególności gospodarstwa domowe (budynki
mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), odbioľcy
usługowi, handel, pľzemysł, insĘrtucje uŻyteczności
publicznej, w rozliczeniach na podstawie wskaza{t

wodomierza głównego, korzystający z usfug zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpľowadzania ścieków

3,50 3,184,12 4,453

Gľupa W3. odbiorcy usług zbioľowego zaopatrzenia w
wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe, odbiorcy
usługowi, handel, przemysł, inst1rtucje uŻyteczności
publicznej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w
budynku wielolokalowym

3,50 3,784,1Ż 4,454

Grupa W4. odbiorcy usług zbiorowęgo zaopatrzenla w
wodę' tj. w szczególności gospodaľstwa domowe, odbiorcy
usługowi, handel, przemysł' insĘrtucje uĄrteczności
publicznej oraz gmina na cele określone w aľt. ŻŻ ustavĺy
rozliczani według wodomięrza dodatkowego, mierzącego
ilośó wody bezpowľotníe zuż:ŕ''ei

ą9e'tte
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Tabela 2

Wysokość cen i star,ĺek opłat dotyczącazbiorowego odpľowadzania ścieków

w okĺesie od l do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (w złotych):

Cena złlm3

Stawka opłaťy
abonamentolvej

złlpunkt
poboru/okľes
rozliczeniowy

Lp.
Taryfowa grupa odbiorców

netto brutto netto brutto
0 I 2 3 4 5

I

Grupa Kl. Gospodarstwa domow'e i insĘ.tucje uĄrteczności
publicznej odprowadzające ścieki o charakterze bytowym
kanal izacją grawitacyjną
ze Stĺefy I

5,10 5,51 5,61 6,06

a
Grupa K2. Gospodarstwa domowe i instytucje użryteczności
publicznej odprowadzające ścieki o charakterze bytowym
kanalizacją grawitacyjno-tłoczną Ze Strery I

5,10 5,51 9,90 !0,69

3

cľupa K3. Gospodarstwa domow'e i insĘrtucje uŻyteczności
publicznej odprowadzające ścieki o charaktęrze býowym
kanalizacją grawitacyjno-tłoczną ze Stľefu II

5,10 5,51 ll,0Ż 11,90

4

Grupa K4. Gospodarstwa domowe i insĄrtucje uĄrteczności
publicznej odpro*'adzajqcc ścicki o charaktcrzc bytowym za
pośľednictwem przydomowych przepompowni ścieków ze
Strefu II, których zasilanie eneľgeĘczne odbywa się na
koszt odbiorców usfug

5,10 5,51 15,00 16'Ż0

5

Grupa K5. Gospodaľstwa domowe i insĘrtucje u$eczności
publicznej odpľowadzające ścieki o chaľakteľze bytowym za
pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków ze
StreĄ' II' których zasilanie energetyczne odbywa się na
koszt Społki

5,10 5,51 26,12 28,21

6

Grupa K6. Gospodarstwa domowe i instytucje uärteczności
publicznej ođpľowađzające ścieki o charakterze bytowym w
rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku
wielolokalowym ze Strefy II

5,10 5,51 3,50 3,,78

1
Grupa K7. Dostawcy odpľowadzający ścieki komunalne
kanalizacją gľawitacyjną ze Strefy I

6,81 7,,35 5,61 6,06

I Grupa K8. Dostawcy odpľowadzający ścieki komunalne
kanalizacją gľawitacyj n o - tłoczną ze StreĄ' I

6,81 7,35 9,90 10,69

9
Grupa K9. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanalizacj ą gĺaw itacy j n o - tło czną zę S trefy II

6,81 7,35 11,02 11,90

l0

Grupa K10. Dostawcy odprowadzający ścięki komunalne
kanalizacj ą za poś redn ictwem przydo mowych przepompown i
ścieków, których zasilanie energeýczne odbywa się na kosä
odbiorców usług ze Stresĺ Iĺ

6,81 71< 15,00 16,,20

ll
Grupa Kl1. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanalizacją za pośredn ictwem przydo mowych przepompown i
ścieków ze Stľefy II' których zasilanię energeĘczne odbywa
się na koszt Spółki

6,81 7,,35 26,lŻ 29,21

1,. l0



t2 8r23 8,89
Gľupa Kl2. Dostawcy odprowadzający ścieki przemysłowe
kanalizacją grawitacyjną Ze Stręfy I

5'ó1 6,06

l3
Grupa K13. Dostawcy odprowadzający ścieki przemysłowe
kanal izacj ą grawitacyj no-tłoczną
ze StreĄ/ I

8,23 8,89 9,90 10,69

l4 8,89
Grupa Kl4. Dostawcy odprowadzający ścieki przemysłowe
kanalizacją grawitacyjno-|łoczną ze Strefu II

8,23 11,02 11,90

l5

Grupa Kl5' Dostawcy odprowadzający ścieki
przemysłowe kanalizacją za pośrednictwem
przydomowych przepompowni ścieków ze Strefy II,
których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt
odbioľców'usfug

8,,23 8,89 15,00 16,20

Tabela 2A
Wysokość cen i stawek opłat đotycząca zbiorowego odprowadzaniaścieków

w okĺesie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taľyfy (w złotych):

Cenazłlm3

Stawka opłaĘ
abonamentowej

zł/punkt
poboru/okĺes
rozliczeniowy

Lp
Taryfowa gĺupa odbioľców

netto brutto netto brutto
0 I 2 J 4 5

I

Grupa Kl. Gospodaľstwa domowe i instytucje uĄrteczności
publicznej odprowadzające ścieki o charakteľze bytowym
kanalizacj ą gľaw itacyj n ą
ze Stľes' I

5,17 5,58 5,61 6,,06

Ż
Grupa K2. Gospodarstwa domowe i insĘrtucje uĄrteczności
publicznej odprowadzające ścieki o charakterze bytowym
kanalizacją gľawitacyjno-tłoczną Ze Stľes/ I

5,17 5,58 9,90 10,69

)

Grupa K3. Gospodarstwa domowe i instytucje uĄrteczności
publicznej odprowadzające ścieki o charakterze bytowym
kanaIizacją gľawitacyjno-tłoczną ze Strefy II

5,,17 5,58 11,02 11,90

4

Grupa K4. Gospodarstwa domowe i insťytucje uą'teczności
publicznej odprowadzające ścieki o charakterze bytowym za
pośrednictwem pľzydomowych przepompowni ścieków ze
Streff II, których zasilanie energeýczne odbywa się na
koszt odbiorców usług

5,17 5,58 15,00 16,20

5

Grupa K5. Gospodarstwa domowe i instytucje uĄrteczności
publicznej odprowadzające ścieki o charakterze býowym za
pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków ze
Strefy II, których zasilanie eneĺgeýczne odbywa się na
koszt Spółki

5,17 5,58 26,12 28,21

5,58 3,50 3,,786

Gľupa K6. Gospodarstwa domowe i ĺnsĘłucje Lrżýeczności
publicznej odprowadzające ścieki o charakterze bytowym w
rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku
wielolokalowym Ze Stľefy II

5,17

.q{.{ i,".
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l ó'84 7,39 5,61
Grupa K7. Dostawcy odprołvadzający ścieki komunalne
kanalizac.ią gralvitacyjną Ze Strefy I

6,06

8
Grupa K8. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanalizacją grawitacyjno - tłoczną ze Strefy I

6,84 7,39 9,90 10'ó9

9
Grupa K9. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanalizacją gralvitacyjno - tłoczną Ze StIeł/ II 6,84 7,39 1l,aŻ 11,90

10 6,84 7,39 15,00

Grupa Kl0. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanal izacją za pośrednictwem przydomowych przepompowni
ścieków, których zasilanie energeĄrczne odbywa się na koszt
odbiorców usfug Ze Streff II

1620

1l

Grupa Kll. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanal izacją za pośľednictwem przydomowych przepompowni
ścieków Ze Strefy II, których zasĺlanię energetyczne odbywa
się na koszt Spółki

6,84 73e 26,12 29,21

t2 8,41 9,08 5,61
Grupa K12. Dostawcy odpľowadzający ścieki przemysłowe
kanalizacją grawitacyjną Ze StIeĎ/ I

6,06

l3 8,41 9,08 9,94
Grupa Kl3' Dostawcy odprowadzający ścieki przemysłowe
kanalizacją gľawitacyjno-tłoczną
ze Stľe$l I

10,69

t4 8,41 9,08 11,02
Gľupa K14. Dostawcy odpľowadzający ścieki przemysłowe
kanalizacją grawitacyj n o-tłoczną ze Strefy II 11,90

15

Grupa Kl5. Dostawcy odprowadzający ścieki
przemysłowe kana|izacją Za poŚĺednictwem
pľzydomowych przepompowni ścieków ze Stľefy II'
których zasilanie eneľgetyczne odbywa się na koszt
odbiorców usług

8,41 9,08 15,00 16,Ż0

Tabela 28
Wysokość cen i stawek opłat dotyczącazbiorowego odprowađzania ścieków

w'okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (w złotych):

Cenazłlm3

Stawka opłaty
abonamentowej

złlpunkt
poborďokĺes
rozliczeniowy

Lp.

netto brutto nętto bľutto

Taryfowa grupa odbioľców

0 I 2 -t 4 5

I

Grupa Kl. Gospodarstwa domowe i instytucje u$eczności
publicznej odprowadzające ścieki o charakteľze bytowym
kanalizacją gľaw itacyj ną
ze Stľefu I

5,27 5,69 5,61 6,,06

Grupa K2. Gospodarstwa đomowe i insĘrtucje uiýeczności
publicznej odprowadzające ścieki o charaktęrz'e bytowym
k an al i z acj ą graw itacyj n o -tła czn ą ze Strefy I

5,27 5,69 9,90 10,692

.-.. I\l\L)
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5,27 5'ó9 11,02 11,90J

Grupa K3. Gospodarstwa domolve i instytucje uŹyteczności
publicznej odprowadzające ścieki o charakterze bytolvym
kanal izacj ą graw itacyj no-tłoczną Ze StreĄ/ I I

5,ó9 15,00 16,205,274

Grupa K4. Gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności
publicznej odprowadzające ścieki o charakterze býowym za

pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków ze
Strefy II' których zasiłanie energetyczne odbywa się na
koszt odbiorców usług

26,125,27 5,69 2'8,215

Grupa K5' Gospodarstvva domowe i instytucje uärteczności
publicznej odprowadzające ścieki o charakterze bytowym za
pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków ze
Strefy II, których zasilanie energetyczne odbywa się na
koszt Spółki

5,27 5,69 3,50 3,,786

Grupa K6' Gospodarstwa domowe i insĘłucje uĄrtecmości
publicznej odprowađzające ścieki o chaľakterze bytowym w
rozliczen\ach z osobą korzystającą z lokalu w budynku
wielolokalowym Ze Stľefy II

7,,6Ż 5,61 6,067,061
Grupa K7. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanalizacją grawitacyjną ze Strefu I

7,06 7,62 9,90 10,698
Grupa K8. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanalizacją grawitacyjn o - tłocznąze StreĄ/ I

7,06 7,62 11,02 11,909
Gľupa K9. Dostawcy odpľowadzający ścieki komunalne
kanalizacją grawitacyjno - tłoczną ze Stľefy II

7,06 7,6Ż 15,00 L6,20l0

Gľupa K10. Dostawcy odprowadzający ścieki komunalne
kanaIizacją za pośrednictwęm przydomowych pľzepompowni
ścieków, których zasilanie eneľgeýczne odbywa się na koszt
odbioľców usfug ze Stľefu II

7162 26,12 28,217',06ll
Gľupa Kll. Dostawcy odprowaďzający ścieki komunalne
kanalizacją za pośrednictwem przydomowych przepompowni
ścieków ze Strefy II, których zasilanie eneľgetyczne odbywa
się na koszt Spółki

8,68 9r37 5,61 6,0612
Gľupa K12. Dostawcy odprowadząący ścieki przemysłowe
kanalizac1ą grawitacyjną Ze StreĄ/ I

9,68 e37 9,90 10,69t3
Grupa Kl3. Dostawcy odprowadzający ścieki przemysłowe
kanalizacj ą gľaw ítacyj n o-tłoc zn ą
ze Stĺes I

9,68 9,37 11,02 11,90t4
Gľupa K14. Dostawcy odprow-adzający ścieki pľzemysłowe
kana|izacją graw itacyj n o -tło czną Ze Sff ery II

15,00 16,209,68 9'3715

Grupa K15. Dostawcy odprowadzający ścieki
pľZemysłowe kana|izacją Za pośrednictwem
przydomowych pľzepompowni ścieków ze Strefy II,
których zasilanie energetyczne odbywa się na koszt
odbiorców usług

* 
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Przy rozlíczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonow'a składająca się z:

- ceny wyrazonej w zł/m3,

- stawek opłaty abonamentowej' płaconej zakaŻdy okľes rozliczeniowy bez względu na faktyczny
pobóľ wody. Stawka opłaty abonamentowej r.vyľażona jest w' złlodbiorcę/okres rozliczeniowy.
Stawka opłaty abonamentowej dotyczy kaŻdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny.
bez w"zględu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług.

W przypadku poboru wody na cele okľeślone w art. 22 ustavĺy,tj. za:

l) wodę pobranązpublicznych studni i zdrojów ulicznych,

2) wodę zużýą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpoŻarowe'

3) wodę zużytą ďo zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

obowiązuje cenavłyra:Żona W' złlm3,jak dla wszystkich odbiorców.

Niniejsza taryfa nie zawiera stawki opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zuŻycia wody, ponieważ tzw. ryczałt na terenie gmin nie
występuje.

W rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje taryfa drłłrczłonowa składaj ąca się z:

1) ceny vĺyraŻonej w złlm3,

2) stawek opłaty abonamentowej, płaconej za kaŻđy okľes rozliczeniowy bez względu na
faktyczne dostarczanie ścieków przez odbiorcę usług. Stawka opłaty abonamentowej
vłyruŻona jest w złlodbiorcę/okľes rozliczęniowy. Stawka opłaty abonarĺrentowej dotyczy
kuŻdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz ýővĺny, bez względu na to, czy kilka
nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług.

Stawki oplat za przekroczenĺe waľunków wpľowadzania ściekĺírv pzemysłorvych do lurząćlzeŕl
kanalizacyjnych Spĺĺłki, w okľesie ođ 1 do 36 miesiąca obowiązyr,vania nowych taryf (w
złotych):

Tabela 3

Jednostkowe stawki opłat za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrďzonych jako
wskaźnik w'okľesie ođ 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taĺyf w zł.

Stawki oplat za ładunek
zanieczyszczeft

L.p. Wskaźniki Jeđn.
miaľy

nętto brutto
0 2 3 4

złlkeBZT5 2,44 2,64
) CHZT cr złlke 1,46 1,58
J Zawiesina ogólna złkg' 0,45 0,49
4 Substancje rozpuSZczonę złlke 0,45 0"49
5 Azot amonowy zł/ke ^),1^ 2,64
6 Fosťoľ ogólnl' złĺkg A AA 2,61
7 Siarczanv złlke 0,44 0,48
I Substancje ekstrahujące się eterem naftowym złlkg 42,66 46,01

'ďrL,'.^'
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Pozostałe w'skazniki (stawka bľutto) - l0% w'artości podanych w zał. do Rozporządzenie Rady

Ministrów zdnia 27 grudnia 2017 r. w spraw'ie ustalania opłat podwyŻszonych za przekroczenie

warunków'wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U.2017.250| z dnia 2017.12'30).

Tabela 4

Wysokość opłaÍ za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków w okresie od l do 12 miesiąca
obowiązywania nowych taryf w zł.

Wartość opłaty
Jedn.
miary

nętto brutto

L.p V/ięlkość przekroczenia

2 J 40 I

m' 1,22 1,32odczyn (pH) jest WŻszy od górnej lub niższy od dolnej waľtoŚci
dopuszczalnei o mniei niż 0.5 pH

m 3,06 3,302
odcryn (pH) jest WŻszy od górnej lub niższy od dolnej wartości
dopuszczalnei o 0.5 do 1.5 pH

m 6,09 6,58J
odczyn (pH) jest WŻsZy od górnej lub niŻszy od dolnej waľtości
dopuszczalnej o 1.5 do 2.5 pH

m 11,81 12,1s4
ođczyn (pH) jest v{yŻszy od górnej lub niŹszy od dolnej waľtości
dopuszczalnej o 2.5 i więcej pH

m 0,6 I 0,665 tęmpęľatura przebacza wielkoŚć dozwoloną o mniej niz 5o C
mt 1,22 1,326 tempeľatura przekracza więlkość dozwoloną o 5o C i więcej

Tabela 3A
Jednostkowe stawki opłat za jeden kilogľam substancji, w tym substancji wyľażonych jako
wskaŹnik w okresĺe od 13 do 24 miesĺąca obowiązywania nowychtaĺyf w zł.

Stawki opłat za ładunek
zanieczyszczeŕl

netto brutto

L.p. Wskaźniki
Jedn.
miary

2 3 40 1

zUkE 2,44 2,64I BZT.i
1.46 I.582 złkgCHZT cr

ZłkP, 0,45 0,49J Zawięsina ogólna
zł/kg, 0,45 0,494 Substancje roąpuszczone

Ż.44 2.645 złkgAzot amonowy

złke 2,44 2,646 Fosfor ogólny
zł/ks 0,44 0,481 Siaľczany

42,66 46.07I Substanc|e ekstrahqiące się eterem naftowym ,Ukg

Pozostałe wskazniki (stawka brutto) - t0% wartości podanych w zał. do Rozporządzenie Rady

Ministrów z dnia27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalania opłat podwyŻszonych za przekľoczenie

warunków wprowadzania ścięków do wód lub do ziemi (Dz.U.2017 .2501 z dnia2a17 .12.30).

{Lk 15
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Tabela 4A

Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca
obowiązywania nowych taryf w zł.

wartość opłatyL.p Więlkość przekroczenia
Jedn.
miary

netto brutto
0 I 2 J 4

m3 1,22
odczyn (pH) jest v,,yŻszy od górnej Iub niższy od dolnej lvartoŚci
dopuszczalnei o mniei niż 0.5 pH 1,32

2
odczyn (pH) jest WŻsZy od górnej lub niższy od dolnej wartości
dopuszczalnei o 0.5 do 1.5 pH m 3,06 3,30

J
odczyn (pH) jest WŻszy od górnej lub niŻszy od dolnej wartości
dopuszczalnej o 1.5 do 2.5 pH

m 6,09 6,58

4 m I t,8l 12,75
odczyn (pH) jest wyŻszy od górnej lub niŹszy od dolnej waľtoŚci
dopuszczalnej o 2.5 i więcej pH

5 tęmperatura przehacza więlkość dozwoloną o mniej niż 5o C Im 0,6 I 0,66

6 tempeľatura przekacza wielkoŚć dozwoloną o 5o C i więcej m l,2Ż 1,32

Tabela 38
Jednostkowe stawki opłat za jeden kilogram substancji, w tym substancji wraŻonych jako
wskaznik w okľesie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowychtaryf w zł.

Stawki opłat za ładunek
zanieczyszezeft

L.p. Jedn.
miary

netto brutto

Wskaźniki

-)0 1 2 4

I BZTs zAke 2,44 2,64
2 zUke 1,46 1,58CHZT cr

0,45J Zawiesina ogólna złks, 0,49
4 Substancj e rozpuszczone złks 0,45 0,49
5 złke 2,44 2.64Azot amonowy
6 Fosfor ogólny złke 2,44 2,64
7 Siaľczany złkz 0,44 0,48
I złkg 42,66 46.0',1Substancje ekstrahujące się eterem naftovlrym

Pozostałe wskaŹniki (stawka brutto) - n% wartości podanych w Zał. do Rozporządzenie Rađy MinistľÓw z
đnia27 grudnia 20I] r. w Sprawie ustalania opłat podwyŻszonychZaprzekroczenie warunków
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U.2017 .250I z đĺia2017 'I23q.
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Tabela 48

Wysokość opŁatza przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania nowych taryf w zł'

Wartość opłaýJedn.
miary

L.p. W ielkość przekroczen ia

netto brutto
20 I J 4

m' t))I
odczyn (pH) jest wŻszy od gómej lub nizszy od dolnej wartoŚci
dopuszczalnei o mniei níz 0.5 pH 1,32

2
odczyn (pH) jest Wższy od górnej lub niŹszy od dolnej wartości
dopuszczalnęi o 0.5 do l.5 pH m' 3,06 3,30

.J
odczyn (pH) jest wyŻszy od górnej lub niższy od dolnej wartości
dopuszczalnej o 1.5 do 2,5 pH

m' ó,09 6"s8

4 m' 11,81
odczyn (pH) jest wŻszy od gómej lub niŻszy od dołnej wartości
dopuszczalnej o 2.5 i wĺęcej pH

12,15

5 temperatura przekracza więlkość dozwoloną o mniej niz 5o C m' 0,61 0,66

6 temperatuľa przekĺaczawielkość dozwoloną o 5o C i więcej mt 1,22 t,32

W tabeli 3, 3A, 38 i tabeli 4, 4A, 48 zestawione są wysokości stawek opłat za przekĺoczenie
warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzen kanalizacyjnych Spółki. Stawki
opłat będą miały zastosowanie w pľzypadku przekroczen parametrów jakości i stanu ścieków,
okĺeślonych w umowie na odprowadzanie ścieków.

Dq stawek opłat okľeślonych w taryfie w kolumnach 3 tabel 3, 34'jB-4-lĄr4B doliczono
podatek od towarów i usług (VAT).

5. Waľunki ľozliczeń za zbioľowe zaopatzenie $/ wodę i zbioľowe
odp ľowadzanie ścieków.

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

na postawie okĺeślonych w taryfie cen i stawek opłat oraz iloŚci dostarczonej wody i

odpľowadzanych ścieków.

ĺlość wody dostaľczonej do nieruchomości ustala się na podstawie:

- wskazania wodomierza głównego,

- w pľZypadku braku wodomierza, w oparciu o przeciętne normy zuŻycia wody, ustalanę na
podstawie rozporząđzenia o którym mowa w art. 27 ustasvry,

- w przypadku awarii wođomieĺzalub bľaku do niego dostępu rozliczenie zapobőr wody
ustala się jako przeciętne zużycte wody w ostatnich 3-ech miesiącach,

Ilość odprowadzonych Ścieków ustala się na podstawie:

- wskazan urząđzeĺ pomiarowych,

w razię braku urządzen pomiarołvych iloŚć odprowadzonych ściekółv ustala się na

podstawie umowy jako równą sumie ilości wody dostarczonej przez przedsiębiorstwo oraz
poboru wody z innych fuőďeŁ ĺub w' oparciu o przeciętne norĺny' ustalane na pođstawie

rozporządzenia o którym mowa w art' 27 ustav'ły,
t7
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- w rozlrczeniach odprowadzonych ściekow. ilość bezpowĺotnie zrłŻytej w_ody uwzględnia
się wyłączlrie w pľzypadkach, gcly wielktlść jej zvŻycía na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług' w miejscu
uzgodnionym z przedsiębiorstwem'

Dane dotyczące ilości odprowadzonych ścieków z terenu poszczególnych gmin będą przekazywane
przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne (także jednostki budzetow'e gmin) w opaľciu
o podpisane umowy ze Spółką.

odbiorca usług dokonuje zapłaty zadostarczoí|ą wodę i odpľowadzone ścieki na warunkach i w
terminach okĺeślonych w umowie' a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

o ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odpĺowadzanie Ścieków pobierane sązakuŻđy miesiąc, w którym świadczone były usługi.

6. Waľunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1.Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taľyfowych gľup odbiorców
Spółka prowadzi działalność, w zakľesie zbioľowego zaopatrzenia w wodę ptzeznaczoną do
spożycia pťZezluđzi oraz zbioľowego ođpľowađzaĺiia ścieków. Zobowiązanajest do zapewnienia
ciągłości dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody otaz niezawodnego odpľowadzania ścieków,
mając na uwadze ochĺonę interesów odbiorców usług otaz wymagan z zakľesu ochĺony śrođowiska
a takŻe optymalizacj ę ko sztów.

Zbioľowe zaopattzenie w wodę, đokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w opaľciu o takie
same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zaľówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę
budynków jednoĺodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków uŻyteczności publicznej' wody
pÍZeznaczonej na cele usługowo - hanđlowe i odbiorców przemysłowych. Stąd bĺak możliwości
zroŻnicowania kosztów dostarczanych m3 wody ďIa poszczególnych grup odbiorców. Stawki opłat
abonamentowych zostały zĺőżnicowane zgodnie z $ i3 ľozporządzenia.

W przypadku zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, występuj e zrőżnicowany zakĺes
procesu technologicznego dotyczący oczyszczania Ścieków. Powoduje to zrőżnicowany ładunek
zanie czy szc zeń ś c i ekó w doprowa dzany ch na o czy szczalĺię mi ej s ką.

Z uwagi na wyższe ładrrnki zanieczyszczen oÍaz zawartośĆ, substancji mogących mieć
nieprawidłowy wpływ na pľacę biologicznej oczyszczalni ścieków, koszty oczyszczania ścieków
pľzemysłowych i komunalnych są wyŻsze od kosztów oczyszczania ścieków bytowych. Ponadto
ścieki przemysłowe i komunalnę dostatczafle są nieĺównomiernię i zawierają zanieczyszczenia
wpływające na stan urządzen kanalizacyjnych, zwiększając koszty czyszczenia i ľemontów tych
urządzen-

W oparciu o oborł'iązujące przepisy pľawne Spółka w' umowach okreŚla warunki wprowadzania
ścieków do urz'ądzenkanalizacvjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaŹników zanieczyszczenw
ściekach pľzemysłowych wprowadz'anych do urządzenkanalizacyjnych. W przypađku stwieľdzenía
przekroczenia warunków okľeślonych w w/w umowie Spółka będzie naliczać, opłaty dodatkowe w

u1,
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wysokości podanej ,'v tabelach 3. 3A, 38 i 4. 4A, 48. Sposób naliczania opłat zawarty jest w
umowle.

Przy określaniu staw'ek opłat abonamentor,vych uw_zględniono zróznicowane koszty zwięane z
eksploatacją róznych sYstemów kanalizacyjnych, obsługujących odbiorców' trsług
odprowadzaj ących ścieki :

- wyłącznie systemem grawitacyjnym' dot. ok.75Ya mieszkańców Gminy Brzeg,

- systemem grawitacyjno - tłocznym, gdzie ścięki przepompowywane są przepompowniami do
systemu grawitacyjnego miasta Brzeg,

- gdzie ścieki z nieruchomości odprowadzane Są poprzez przepompownię przydomową będącą
własnością Spółki i đostawa energii elektrycznej odbywa się na kosá odbiorcy usług, a następnie
ścieki systemem grawitacyjno - tłocznym, dostarczano Są do systemu grawitacyjnego miasta Brzeg,
' jak vĺyżej,lecz dostawa energii elektrycznej dla potrzeb pľZepompowni przydomowych odbywa
się na koszt Spółki.

Ponadto koszty gotowości do świadczenia usług zbiorowego odprowađzania ścieków w Strefie II
zavĺ ier aj ą ko s zty po dej mowanyc h pr zez S p ó łkę,,đziałan antyodoro wy c h''.

6.2. Standardy iakościowe obsługi odbiorców usług

okľeślone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się pľzy zachowaníu standardów jakoścíowych
obsługi klientów' które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały okľeślone
w zezwoleniach na działalność w zakľesie zbioľowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowađzania ścieków oÍaz w obowiązujących regulaminach dostarczania wody i odprowadzarńa
Ścieków.

Woda ujmowana z ujęć, wgłębnych w Gierszowicach i obórkach oraz ujęcia powierzchniowego w
obórkach poddawana jest procesom uzdatniania na Stacji |]zdatniania Wody w Gierszowicach.
Jakość pľodukowanej wo dy j es t zgo dna z ob owiązującymi normami.

Ścieki dostarczane są do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul' Cegielnianej w
Brzegu, gdzie poddawane są procesom mechanicznego i biologicznego oczyszczenia, a następnie
odprowadzane są do rzeki odľy. odprowadzane ścieki spełniają waľunki pozwolenia wodno-
prawl}ęgo i obowipujących aktów prawnych w tym zakĺesie.

W celu utrzymania jakości usług Spółka posiada własne laboľatoľium, które na bieżąco prowadzi
wewnętrzną kontľolę pľocesów produkcyjnych. Umożliwia to likwidację zal<łocęnw prowadzonych
procesach, a takŻę pozwala na stałą kontrolę parametrów jakościowych. Biezące analizy jakości
wody i zawartości zanieczyszczen w ściekach prowadzone są przez laboratoľium zakładowe'
Wyposazenie laboratorium w nowoczesny sprzęt' wysokie kwaliťrkacje personelu, posiadanie
akľedýacji nr AB 1379 v"rydanej przez Polskie Centľum Akľedýacji umozliwia Świadczenie usług
na wysokim poziomie ľównież na zewnątrz'

Aby zapewnić ciągłość, i niezawodnoŚi świadczonych usług na ujęciach i stacji uzdatniania wody
oraz oczyszczalni ścieków praca odbywa się w nrchu wię|azmianowym'

Spółka utrzymuje pogotowle wodociągowo - kanallzacyjne, a zgłaszane awarie Są usuwane
niezwłocznie.

:;; í;
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