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lapodstawieart.ż4cust2wzwiązkuzż7aust"3pkt2} lż7cust.].ustawyzdnia7czerwca

2001 r. o zbionowvm zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków itekst.iedn, Dz, U, zżaLV
r. poz. 328 ze zm. - da!e.! u,z,z.w.} w związku z art. 104 ustawv z dnia 14 czerwca 1960 r, * Kodeks
postępowania administracyjnegCI (tekst jedn. Dz" U. Z 2a17, paz. 1257 - dalej l<.p.a"}, pCI rCIzpatrzeniul
wniosku Zakładu ospodarki Komunalnej i Miesakaniowej w Niernodlinie w sprawie zatwiendzenia tanyfy
dla zblorowego zaopatrzenia w wodę l zbionowego odprowadzania ścieków na terenie gminy l lemodlin
na okres 3 lat,

zatwierduam
ustaloną przez Zakład Gospodarki Kornurłalnej i Mieszkaniowej w hiiemodlinie taryfę dla zbiar*w go
zaopatrzenia lv wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na tenenie gminy Niemodlin na okres 3 Nat,
sta nowią cą za|ączni k do niniejszej decyz.!i.
t ZA ADnłlĘall
Zgodnie z art. 24b ust. 3_ u.z.z"w. iłr dniu 1"7 kwietnia 2fi18 r" na wniosek Zaktadu Gospodarki
Konrunalnej i tVlieszkaniowej w Niemodlinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwiendzenia

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie grłiny
Niemodlin na okres 3 lat"
W trakcie postępowania adrninistracyjrrego u fia podstawie zgromadzon go rnateriału
dowodowego ustalono, ze Zaktad opracowat taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków na terenie gminy ł,liemodlin, zgodnie z zasadanni okreŚ|onymi
w art. ża u.z"z.vl. araz z pnzepisann! nozporządzenia Mirristra Gospodarki Morskiej iZeglugi Śródlądowej
z dnia 27 lutego 2018 g"oku w sp!"awie określaniataryĘ wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz

warunków rozlicz en za zbiorowe zaopatnzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków {Dz. U. z 2aL8
r. poz. Ą7ż}.

Pnzedłozona taryfa podlega zatwierdzeniu prz*z or8ćn regulacyjny, jeżeli wynik ocenyl
weryfikacji lub analizy, o któnych mowa w art. ż4c ust. 1 ustawy o zblorowym zeopatreeniu w wodę
i zbiorowyrn odpnowadzaniu ścieków jest pozytywrt
Organ regulacyjny w wyn!ku rozpatrzenia pnzedmiotowego wniosku, stwierdził agodnłoŚc
projektu taryfy oraz r_lzasadnierlia przedstawionego przęz Zakład Gospodanki Kornunalnej
i Mieszkaniowej w Niernodlirrie, z pnzepisarni ustawy o zbiorowym zaopatnzeniu w wodę i zbionowym
odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne. Dynektor Reglorralnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu Faństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał równiez analizy ervriarty
warł.łnków ekonomicznych wykonywania przez Zakład działalnościgospodarczej oraz dokonał weryfikacj!
kosztów związanych ze świadczeniem uslug, poniesicrrych w noku obrachunkowyrn obowiązywania

poprzedniej taryfy, ustalonej na podstawie ewidenc.!i księgowej, z uwzględnieniern planowanYch zmian

tyclr kosztów w okresie obowiązywania tanyfy pod względem celowoŚci ich pon*szenia W celu
zapewnienia ochnony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionyrn wzrosłem cen. W związku z
powyższym, iź wynik oceny, weryf!kacji oraz analizy pnzedstawianego projektu taryfy dNa zbiorowego
za*patrzenia w wodę i zbiorowego odpnowadzania ścieków na terenie gminy f{ienrodlin jest PozYtYwnY,
nalezało zatwierdzic przedmiotową tanyfę.
Mając powyższe raa uwadze orzeczono jak w serrtencji.
pGtJĘzĘNlĘ

nlniejszej decyzji stuży stronom odwołanie do Frezesa WÓd Folskich za PoŚrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego
ospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ui. C. K. Norwida 34, 5CI-95CI Wrocław}, w tenminie 14
dni od dnia jej doręczenia (art, t27 1i 2, art. ].29 1 ; 2 k"p.a"}"

1" Od

2.
3.

W trakcie biegu ternninu do wniesienia odwołania strona moze zrz c się prawa do wniesienia
odtvołania wobec rganu administnacji publiczne.!, ktory wydał decyzję {art"" L27a 1 k.p.a.).

Z dgriern doręczenia arganowi administracji publicznej oŚwiadczenia o zrzeczeniu się Prawa
do wnieslenia odwotania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prarzuomocna (art"

Ą.

5.

127a

2 k"p.a"}.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem tenminu do wniesienia odwołania, jezeli jest zgodna

ządaniem wszystkich stron lub jeżeti wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia
odwołania {art. 130 a k.p.a.}.

z

Za wydanie decyz.li, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanallzacyjne ponosi opłatę w wysokoŚci
5s0 zł w terminie 14 dni od dnia, w któnym decyzja stała się ostateczna. Powyzszą oPłatę naleŻY
uiśc!ćna konto bankowe państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu {adnes: ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw):
77 nŁ3a 1017 0020 1510 67ża 0025
6.

Stosownie do art. ż4 e ust" L ustawy CI zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowYm
odprowadzaniu ścieków w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna tarYfa
zostanie skierowana do ogłoszenia w
Ę lnformacji Fublicznej Państwawego
Gospodarstwa Wodnego Wody Folskie.

7"

stosownie do art. 2Ąf ust.

L

zaopatrzeniu

usta

w wodę i

zbiorowym

7 dni od dnia ogtoszenia.

odprowadzaniu ściekow taryfa wchod

Z upowaźnienia

weWroclawiu
oWody Polskie

:", ..Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

-

Państwowego

0trzvrnuiil.

ż.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej w Niemodllnie, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100

[!ienrodlin

ż.

Bunnristrz t{iennodlina, 49-100 Nierrrodlin, u!. Bohaterów Powstań Śląskich 37

3.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Faństwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie ^ a/a.

*yrei<tCIr

Faństwawe finsp*darstwo Wodne W*dy Folsi<ie
Regi*nclny Z.treąd Gospodarki Wcdnej we \ńJrocłłwiul
ł.ł1.lrlarwida

34, 50-350 WrCIcław

tel,: +48 {71} 337 88 00 | faks: +a8 {7].} 328 50 48 | e-mall:

wroclaw@wody.gov.pl

www.wody,gov.pl
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lrrkżę warunki ich stosowania. Opracowane zostały na podstawie
wca 2001 r. o zbiorowym zaopńrzeniu w wodę i zbiorowym
(Dz. [J. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) oraz zasadokreślonych w
l, Zeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutega 2a18 r.
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlic zeń za
rvvYBułe^llv
rowadzanie Jvlvl\vYv
poz.472
ścieków (Dz.U
. yv4.
l lL
Lz 4vLv
2018 r.)"
L.}.
\y2.v.
ceny i stawki opłat datyczą odbiorców usług wodociągo\Mo
świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
terenie Gr iny Niemodlin.
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2. Objaśnienia pojęć używanych w taryfach:

1)

2)

3)

ustawa

ustawa

z

dnia 7 częrwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i odprow adzaniu ścieków,
regulamin - regulamin dostarczanla wody i odprowadzania ścieków uchwalony przęz
Radę Miejską w Niemodlinie Uchwała nr XII/61l07 z dnta26.09.200] r. (Dz. IJrz. Woj.
Opol. Nr 83, poz.2586) zmieniona uchwałami:
a) z dnta29.11.2007 r. Nr XYl\2l07 (Dz.Urz. Woj. Opol" z2008 r., Nr l,poz. 18),
b) z dnia29.04.2008 r. Nr XXIl145l08 (Dz.TJrz. Woj. Opol. z2008 r., Nr 39,poz"
1350),

rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej t Zeg|ugi Sródlądowej z
dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określaniataryf, wzoru wniosku o zatwietdzente taryf
oTaz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenię w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
4) Grnina - Gmina Niernodlin,
5) Zal<ład - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.
3.

Rodzaj prowadzonej działalności

Zakład prowadzi działalnośćw zakresie zbiorowego zaopatrzenia

i zbiorowego

w

wodę

odprowadzanta ścieków na podstawie uchwały nr XIIV75107 Rady Miejskiej
w Niemodlinię z dnla 30"1a.ż007 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej w drodze
przeksńŃcenta zakŁad,cvł buCzetor,łych, zrnienione.j uchwałą r,r XLl78ll1 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dniażL.06.201 1 r., zgodnie zktorą przedmiot dziŃaniaZakładu obejmuje
pobór, uzdatntanie i dostarczanie wody oraz odprowadzantę I oczyszczal7e ściekow, w tym
wód opadowych i roźopowych, za pomo cą urządzeń wodociągowych i kanali zacyjnych.
W zakresie działania Za|<ładu są rowniez oczyszczalnte ścieków. Poniewaz Zakład jest
jednostką organizacyjną Gminy więc nie prowadzi dziŃaLnaści inwestycyjnej wynikaj ącej

:J

wieXoletniego plan rozr,vo!u i modernizacii ł_:rządzeń w.odor:ląg*iłfrch i utządzen
kanatrt zaoyi nych w Ginirrie i,"ji eni odiin.
Yaza gcspodarKą r.ł,oCoclQ$o-vvo - kanalizacyjną Zaklad prawadz; 'takżt działainość
kornu-nalną ataz zarządza nięruchamośeia-mi" Kasńy tęj działalnaśeini.e łbciązają kłsńłvł
d*starezan,la wody i odbior-.r ściekcw.
4. ft.o<izaj i strnrktura

tary

Wnioskowane ceny i stawki opłat - zgodnie z przepisami rozpofządzenia

-

oparto na

wartoŚci niezbędnych przychodow. Uzyskanie niezbędnych przychodow z opłat .jest
konieczne do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji i utrzyrranja na\eżących do Gminy
utządzen i sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej juk równiez planowanych zadań
inwestycyjnych"

Taryfowe ceny

i stawki opłat datyczą

odbiorców usług wodociągowo

kanalizacyjnych swtadczonych ptzez Zakład na terenie Gminy. Taryfy w niniejszym wniosku
Przedstawiają rodza1 prowadzonej dzińalności Zakładu, taryfowe grupy odbiorców usług,
rodzaje i wysokośćcen i stawek opłat, warunki prowadzenia rozliczeń i warunki stosow aflta
cen i stawek opłat.
Uwzględ niaj ąc povry ższe, w zakresie
zbiorowego zaopńrzenia w wodę wyłoniono taryfę niejednolitą wieloczłonową,
zbiorowego odpr owadzania ścieków wyłoniono taryfę j ednolitą wieloczłonową.
:

5"

Taryfowe grupy odbiorców usług

W

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy stosuje się trzy gupy
taryfowe odbiorców usług natomiast w zakręsie zbiorowego odprowadzania ścieków jedną
grupę taryfową.

Stawkę opłaty abonamentowej róznicuje się dla odbiorców posiadających wodomi erze
dodatkowę otaz dla odbiorców korrystających zlokaliw budynkach wielolokalowych.
Na podstawie niniej szej taryfy rozliczana będzie także woda pobrana na cele określone w art"
22 ustawy i na podstawie zawartych umów precyzujących szczegółowe zasady pomiaru jej
ilościoTaz rozliczęn.
6.

Rodzaje i wysokośćcen i stawek opłat

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa
niejednolita wieloczłonowa składająca się:
Z cęny wyrażonej w złotych za l m3 dostarczonej wody, w rozliczęniach dokonywanych
na podstawie odczytu wskazań wodomi ęrza,

zc

staw-trii

opłaty abotratiicrrtowcj, lrięzalęzltlę ocl iloś<;i dostarczonej wody płaconej

w kazdym miesiącu.

L

Tabela nr l"
Cena za iwg3 dostarazoxaej wody

O dbiore"v

grup tarytołvyc.h
1,213

w okresl ieodldoX2
.rednostka
m]iesiąca

miary

obowj iązywania
t,

"l

Gospodarstwa domowe,
obiekty uzyteczności
publicznej, przernysł,
gastronomią handel,
usługi, Gmina za wodę
pobraną na cele określone
w art. ż2 ustawv oTaz
pozostałe.

aryfy

Cena flzłj

w okresie od 13
da 24 miesiąea

obowiązywania

tarvfy
netto
brutto

w okresie od 25 do
36 rniesiąca

obowiązywania

taryfv
netto
brutto

neftc

brutto

2

3

4

3

4

3

4

złl m3

4,87

5,26

4,88

5,27

4,90

5,29

Tabela IIr 2.
Stawki opłat abonamentowych dla taryfowych grup odbiorców wody

Cena

Jednostka
miary

Opłata

)

1

Grupa

1

Opłata abonam entorva
odb

iorców

p os

dl a

iad aj ący ch

wodomierz główny
Grupa 2

Opłata abonamentowa dla
odbiorców pos iad alący ch
wodomierz główny i

ńl

miesiąc

złl

miesiąc

w okresie od 1 do 12
miesiąca
obowiązywania

tarvfy

[zł]
w okresie od 13
do 24 miesiąca
obowiązywania

taryfv

w okresie od 25 do
36 miesiąca
obowiązywania

taryfv

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

3

4

3

4

J

4

6,62

7,I5

6,62

7,15

6,62

7,15

7,62

B,23

7,62

B,ż3

7,62

B,23

3,94

4,26

3,94

4,26

3,94

4,26

ciociatkowy

Grupa

3

Opłata abonamentowa dla
odbiorców korzystający ch z

lokali w budynkach
wielo1okalowych
rozltczanych zgodnie
z zawartą umową

złl

miesiąc

Stawka opłaty abonamentowe"i dla odbiorców wody posiadających wodomierz głown7l
obejmuje koszty eksploatacji i utrzymywania w gotowościurządzeńwodociągowych, odczytu
,wodomięrza otaz raz'riczenia na'leżnościza pobraną wodę"

Cpłata abonamentowa dla odbiorców posiadających dodatkowy

wodomierz

zwtększona jest o koszt dodatkowego rozliczenia wody bezpowrotnie zuży,tej.

0

Zgadnte z i3 ust" 3 rozpłrządzenla w, lealkltlac"ji stawki opłaty ab*nementcwej dla
odbiorców, korzystaj ących z łokaii w budyrikacłr wieloiokalowych nie uw,zględnioirc kosztów
eicsp i cl at acj r i uwzyrnywani a 1ąz g oto wo ści rzą azęń wo eio c i ą g owycil.
r,r

W

zakresię zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie dla odbioreów
tary fa"j edno lita wi e o członowa składaj ąca s i ę
z cęny tr rn3 ścieków płynnych odprowadzanych dc urządzeńkmlalizacyjnyeh ustalona na
pclelstawie wskazan urządzenia pomiarowego \,,lb zlsżycia q,ody określonegozgodwie ze
wskazaniami wodomi ęTza)
ze stawki opłaty abonamentowej, niezależnie od ilościodprowadzonych ścieków płaconej
w kazdym miesiącu.
:

1

Opłata abonamentowa dla odbiorców wody i ścieków jest naliczanaodbiorcy usług od
moment;u przyłączęnia do lrządzeń wodociągowych, kanalizacyjnirch niezależnie od tego,

czy odbi arca usług pobierał w,odę, odprowa dzał ściekiw okresi e roz\iczeniowym.

Tabela nr 3.
Ceny za I m3 odprow adzanych ścieków

Cena [zł]
Jedna taryfowa grupa
odbiorców

1

Gospodarstwa domowe,
obiekty uzyteczności
publicznej, przemysł,
gastronomia, handel, usługi
oraz pozostałe.

Jedn.

miary

w okresie od 1 do 12 w okresie od 13 do
miesiąca
24 miesiąca

obowiązywania

taryfy

obowiązywania

taryfy

w okresie od 25 do
36 miesiąca

obowiązywania

tarvfy

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

2

J

4

3

4

3

4

złl m3

6,47

6,99

6,50

7,02

6,52

7,04

Tabela nr 4.
Stawki opłat abonamentowych dla odbiorców odprowadzających ścieki

Cena

Jedna taryfowa grupa
odbiorców

Jedn.

miary
)

1

Odbiorcy usług
odpror,va dzalący śc i eki
kanalizacj ą gr awita cyj n ą
] ^_^--, j+^ ^- -:.^ ^
+i ^ ^_-^
r BlilwrLaUy|rru
- L7avLIIq

-+ll
L1
miesiąc

w okresie od 1 do 12

miesiąca
obowiązywania

tarvfy
netto
brutto
3

4

4,7 4

5,72

[zł]
w okresie od tr3 do w okresie od 25 do
24 miesiąca
36 miesiąca
obowiązywania
obowiązywania

tarvfv
netto
brutto
3
4

taryfy
netto
brutto
3
4

4,J 4

4,J4

5,72

5,12

^

Za punkt rozliczęnia odbioru ścieków uwaza się, odczyt urządzenia pomiarowego lub
odczfi wodomięrza.

Staivka apłat"sr abcnamentcwej dla odbiorcórł, usług odprou,adzalacyeh śeięki
kanalizacją ,grawltac jną i grawitary_ina tłoczną opracowaira jest fta podstawie kosztów
w gotcw,oscl urządzen kanalt zac a1 nycłl.
tr)o cen i sta_węk okreśionych netto w tabelach l - 4 dalicza się należny podatek cd towarów i
usług. Zgadnie z art. 24h ust. 1 ustawy w przypadku zmiany stawki podatku dla usług
zbiorowęga zaa"patrzenia w- wodę iub zbiorowego odprowaózanta ściekow,ceny i stawki
opłat 'wskazane v", taryfach mogą ulec zmtanie w zakresie rłl"nika.}ącym ze z;mtany stawki
er spioatacj

1

] \}trzyln>,wanla

podatku"

7. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomościw przyrządy
ponriarowe i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaapatrzenie w wodę i zbiorowe odpro,wadzanie ścięków
prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia" na podstawie określonych w
taryfte cen i stawek opłat oraz ilościpobranej wody i ilościodprowadzonych ścieków.
Z uwagi na pełne wyposazenie budynków z\okalizowanych na terenie dziŃania
Zakładu w wodomierze główne, ilośćwody dostarczonej do nieruchomości ustala się na
podstawie ich wskazań. Ilośćścieków z nieruchomościwyposazonych w utządzenia
pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W przypadku braku urządzenia
pomiarowego, ilośćodprowadzanych ścieków ustala się zgodnie z art.27 ust. 5 ustawy jako
rowną ilościwody pobranej lub określonejw umowie.
W rozliczeniach ilościodprowadzanych ścieków, iloścbezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się w przypadku, gdy jej wielkośćna ten cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomi ęrza zainstalowanego na kosź odbiorcy usług.
W przypadku stwierdzenia niesprawności wskazań wodomi eTza głównego, jeżeli
umowa nie stanowi inaczej, tlośćpobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia
wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to
mozliwe, na podstawie średniego nlżycia wody w analo gicznym okresie roku ubiegłego lub
iloczynu średniomiesięcznego nlżycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
niesprawno ściwod omierza.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ściekina
warunkach i w terminach określonych w umowie zgodnie z wystawioną fakturą. Zgłoszenie
przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokościfaktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
Zakład na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzeni..a prawidłowościdzińania
wodomierza,jednak w ptzypadku braku potwierdzeniajego niesprawności, odbiorca pokrywa
koszt j"go sprawdz ęn7a.
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin obowiązuj ący na terenie
Gminy.
8.

Warunki stosowania cen i stawek opłat

8.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
Zbtorowe zaopatrzenlę w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorcow usług w
oparciu o takie same zasady technolo glcznę i techniczrte, woda poddawana jest tym sam)/im
procesom uzdatnianta. Zrożnicowanie pod względem ilościpoboru wody rozliczane jest w

oparciu o odczyt wodomierza, taryfą obejmującą jednolitą cenę za kaZdy dostarczony nr3
wody. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynkow jednorodzirrnych i
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rvielorodzinnych ar&z budynko,łł*ż\Ąęcznościpubliczne.l, przeznaczonyelr na eeię usługow-ohandlowe i odbiorców przernysłowyc}l. tsrak zrożnicowania zakresu świadczonych usług
\Ą,yslępLUc rownlez w przypacku zoloro\\/ego ooprov"radzanla sclekovl do kanallzacjt
sanitarnej " Jakośćdostarczanych ściękowkomunalnych w niewjelkim stopniu ulęga
złnianom, a śeiekiprzemysłowe ze względu na stosow,aną techrrotogię aczyszczania muszą
odpowiadac swoim składem ściekom komunalnym. Nie powociuj ę ta złożnicowaniakosźów
aczysz{:zania za\eżnych od żrcdłapochodzenia lub jakcści,a jeCynie od ilości.Dlatego
zrÓżnlcawanie pod wzgledem ilościdostaw.v ścieków ulz'liczane iest taryią ohejmująeą
.jednolitą cenę za każdy odebrany przez przedsiębiorstw,o m3 ścieków. V/ zakresie obsługi
odbiorców usług przedsiębiorstwo ponosi wydzielone koszty stałe obsługi swoich klientów,
związane z prowadzeniem odczytaw, rozliczaniem nalezności oraz stałą gotowością do
świadczenia usług wodociągowych i kanali zacyjnych, e o uzasadnia stosowanie opłat
abonamentowych. Kosźy te obciqiająkużdego odbiorcę podłączanego do sieci nięzalężnie
od tego czy w danym okresie będzie fal<tycznie pobierał wodę lub odprowadzał ściekiczy też
nle"

8.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w taryfach ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardow
jakościolvych obsługi odbiorcy usług wynikających z obowiązujących przepisów prawnych"
standardów :vq|szczcgólnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalnościw zakresie
zbiorowego zaopatrzenta w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i w Regulaminie.
Jakośćwody produkowanej przez Zakładjest zgo dna z rozpotządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudni a 207] r. w spra\^/ie j akościwcdy przeznaczonej ,.io spozy cia przez ludzi (Dz"lJ
poz.2294 z 2017 r.) i potwi ęrdzana badaniami Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Jakośćścieków po oczyszczeniu, wprowadzanych do środowiska, spełnia
warunki Rozporz ądzerua Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunków jakie należy spełnió, przy wprowadzantu ścieków do wód lub ziemi oraz w
sprawie substancjt szczególnie szkodliwych dla środowiskawodnego (Dr. IJ. poz.l800 z
"

2014 r.).
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