
1. lnforrnaeja ogólne

Projekty taryf dla zbiorowego zaopatrzenia W Wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uZasadnienie WnioskU

opracowane został zgodnie z przepisami:

a) Usiawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu W wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) - zwanej dalej ,,ustawą o zbiorowym zaopatfzeniu w wodę i zbiorowym

i odprowadzaniu ścieków'lub,,u,z.z.W.",

b) Ustarvy z dnia 20lipca2O17 r. - Prawo wodne (Dz. U. z2017 r, poz. 1566zezm.)-zwanej dalej ,,Prawem

Wodnym",

c) Rozporżądzenia Ministfa Gospodarki Mofskiej iŻeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie

określania taryf, wzoru Wniosku o zatwierdzenie lar\f oaz Warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie

W Wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472\ - Zwanego dalej ,,rozpolz ądzeniem
taryfowym".

Zgodnie z dyspozycją § 3 pkt 2 rozporządzenia taryfowego, taryfy okreś|ono odpowiednio do zakresu prowadzonej

działalności gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zapatźenia W Wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków-

Jednocześnie opracowane taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia W wodę i zbiorowego odprowadzania ściekóW

w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia taMowego, opracowane zostały W sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych

pżychodów, ochronę odbiofcóW usług przed nieuzasadnionym Wzrostem cen istawek opłat, eliminowanie

subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorcóW usług od racjonalnego uźytkowania Wody i ograniczania

zanieczyszczenia ścieków oraz łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat.

2- Rodzajepfowadzoncj działalności

Prżedsiębiorstwo WodociągóW i Kanalizacii sp. z o.o. W Gliwicach (dalej ,,Przedsiębiorstwo" albo ,spółka") prowadzi

działalnośc gospodarczą W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zblorowego odprowadzania ścieków
na terenie:

a) Gminy Gliwice na podstawie Decyzji nr PU-7078/66/02 Wydanej przez Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

19.12.2oo2 ł.

b) Gminy Pyskowice na podstawie DecĘi nr GKiH 6431/01/2oo3 Wydanej plzez Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 13.01 .2003 r.

c) Gminy Zbrosławice na podstawie Decyzji nr K1.7 023-9212010 Wydanej pźez Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 20.09.2010 r.

d) Gminy sośnicowice
i. mieiscowości Smolnica - odbiorcy wody zamieszkujący przy u|. Kościelnej,

ul. Begonii, ul. Wrzosowej, ul. Klonowej, ul, Brzozowej oraz ul. Granicznej na podstawie Decyzji

nr 1/2012 Wydanej pźez Burmistża Miasta sośnicowice z dnia 28.09.2012 r.

ii. miejscowości sośnicowice - odbiorcy Wody zamie§zkująay plzy ul. Graniczne.' oraz

ul. olchowej na podstawie Decyzji nr 1l2o12 wydaną przez Burmistźa Miasta Sośnicowice z dnia

2a .o9 .2012 r .

iii. miejscowości Smolnica dostawcy ściekóW z całego obszaru miejscowości na podstawie Decyzji

nr 1/2012 wydanej pęez Burmistrza Miasta Sośnicowice z dnia 28.09,2012 r.

iV. miejscowości sośnicowice - dostawcy ściekóW zamieszkujący plzy ul. Graniczne' oraz

ul. smolnickiej na podstawie Decyzii nr 112012 wYdanej pżez Burmistża Miasta sośnicowice

z dnia 28.D9,2012 l ,

V. miejscowość Kozłów na podstawie Decyzji nr 1/2002 Wydanej przez Burmistża Miasta sośnicowice

z dnia 30 .12 ,2oo2 r .



vi, miejscowośó KozłóW dostawcy ścieków z całego obszaru miejscowości na podstewie Decyzji nr

1/2016 wydanej przez Burmistża Miasta Sośnicowice z dnia21.12.2016 l.

vii, Zaopatrzenie W Wodę odbiorców, których nieruchomości położone są na obszarze geodezyjnym

Łany Wielkie i są podłączone do sieci Wodociągowej sołectwa Kozłów na podstawie Decyzji

nr 1/2015 Wydane,i przez Burmistźa Miasta sośnicowice z dnia 12.10,2015 r.,

Przedsiębiorst\ivo prowadzi działalnośó gospodarczą W zakresie zbiorowego zaopatĘenia w Wodę na terenie:

a) miejscowości Gminy Rudziniec na podstawie Decyzji nr DP,7631-1l10 wydanej przez Wójta Gminy

Rudziniec z dnia 09.11.2Ot0 r.

Przedmiot działalności przedsiębiorshrya zgodnie z Wyżej przywołanymi zezwoleniami stanowi:

1 ) W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w Wodę: pobór, uzdatnianie i dostarczanie Wody PKD 36.00 Z,

2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie i oczyszczanie ściekóW - PKD 37.00 Z.

3. Rodzai istruktura taryf

\^J zakresie zbiorowego zaopallzenia W Wodę Pęedsiębiorstwo dokonało wyboru taryfy niejednolitej

iednoczłonowej zawierającej :

> cenę wyrażoną W złotych za m3 dostarczonei Wody

W zakresie zbiorowego odprowadzania ściekóW Przedsiębiorstwo dokonało Wyboru taryfy niejednolitej

iednoczłonowej zawiera,iącej :

> cenę Wyrażoną w złotych za m3 odprowadzanych ściekóW.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZEN|A W WODĘ

Grupa W1
odbiorcy usług pobieraJący wodę p?ż€znaczoną do spożycia przez ludzi

(gospodarstwa domowe)

Grupa W2
odbiorcy usług pobie]aiący Wodę pżeznaczoną do celów farmac€utyczno-

spożywcryGh, produkcii napoiów lub artykułów spożywczych

Grtlpa W3 odbiorcy usług pobierający wodę pnżeznaezoną do pozostałych celów

sfoImułowania użyte W opisach taryfowych grup odbiorcóW usłUg zbiorowego zaopatrzenia W wodę oznaczają

odpowiednio:

a) woda pneznacaona do sPołcia pnez ludzi (gospodarstwa domowe) - Woda do celów realizacji zadań

Własnych 9miny W zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności W wodę przeznaczoną do spozycia pęezludzi
lub celów rolniczych na poirzeby zaopateenia W Wodę ludzi i zwierżąt gospodarskich,

oznaezenie
grupy opis taryfowej grupy odbiorców



b) woda przeznaczana do celów farmaceutyczno-spoźWczych, pradukcii napojów lub artykułóW

spożWczych - woda do celów produkcji napojów iartykułów spożywczych, produkcji podstawowych

substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobóW farmaceutycznych,

c) woda pzeznaczona do pozostałyeh celów - woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji

Działa|ności, nie będąca woda przeznaczoną do celóW, o których mowa W pkt a)-b)

TARYFA DLA ZB\OROWEGO ODPROWADZAN\A ŚCIEKOW

oznaczenie
grupy opis taryfowej grupy odbiorców

Grupa K1
Odbiorcy u§ług zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw

domowych

Grupa K2 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków

l 5. Rodzaie i wysokość cen i stawek opłat

TARYFA DLA ZB|OROWEGO ZAOPATRZEN|A W WODĘ

TARYFA DLA ZB\OROWEGO ODPROWADZANLA ŚC\EKÓW

cena I w złlm'l
w okresie od 1 do 12

miesiąca obowiązywania
nowej taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto

W1 4,58 4,95 4,71 5,09 4,85 J,z+

W2 4,62 4,99 4,75 5,13 4,90 5,29

W3 4,65 5,02 4,78 5,16 4,93 5,32

cena I w złlm3l
w okresie od 1 do 12

miesiąca obowiązywania
nowej taryfy

cena I w złrm1
w okre§ie od 25,do 36

netto brutto netto brutto netto brutto

K1 6,61 7 ,14 6,72 7,26 6,86 7 ,41

K2 6,61 7,14 6,72 7 ,26 6,86 7 ,41

cena I w złrm3]
w okresie od 13 do

mie§iąca obowia
nowej taryfy

cena I w złlm3l
w okresie od 25 do 36'

miesiąca obowiązywania
nowej taryfy



STAWKA, OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKOW WPROWADZANLA ŚCIEKOW PRZEMYSŁOWYCH DO

U RZĄDZEŃ KAN AL\ZACY J NYCH

Fodstawa prawna:

a) Rożporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej iŻeglugi Śródlądowe,i z dnia 27 lutego 2018 r. W sprawie

określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie laryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopalżenie
W Wodę i zbiorowe odprowadzenie ściekóW (Dz, u. z 2018 r, poz. 472'1.

b) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r, W sprawie sposobu realizacji obowiązkóW

dostawcóW ściekóW przemysłowych oraz warunków wprowadzania ściekóW do urządzeń kanalizacyjnych

posiada tekst jednolity - obwieszczenie Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 28 Września 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu wW. rozporządzenia (Dz. U. z2016 r., poz. 1757\,

c) Rozporządzenie Rady MinistróW z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek oplat za usługi

wodne (Dz. U, z 2017 l., poz,2502\.

Wysokość opłat wynika z obliczeń opańych na rzeczywistych ładunkach obliczonych dla poszczególnych zlewni
jako iloczyn ilości odprowadzonych z oczyszczalni ścieków i dopuszczalnych stęźeń WskaźnikóW zanieczYszczeń

ustalonych przez Przedsiębiorstwo.

W pzypadku przekroczenia WarunkóW wprowadzenia ściekóW przemysłowych do urżądzeń kanalizacyjnych,

zgodnie z § 5 ust. 5 rozpoządzenia Ministra Gospodarki Morskiej iŻegIugi Śródlądowe.i z dnia 27 lutego 2018 r.

W sprawie określania taryf, Wzoru Wniosku o zatwierdzenie taryf oraz WarunkóW rozliczeń za zbiorowe zaopatzenie
W Wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U, z 2018 l. poz. 472), Przedsiębiorstwo WodociągóW

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach stosowaó będzie stawki ońt za ponadnormatywny ładunek zanieczyszczeń

w odniesieniu do poszczególnych WskaźnikóW,

l. sposób naliczania opłat dodatkowych za pżekroczenie WalunkóW wprowadzania ścieków
przemysłowych do ulządzeń kanalizacyjnych

l,'l. odbiorca będzie uiszczał opłaty dodatkowe w razie wprowadzenia do kanalizacji zanieczyszczeń,

o których mowa w pkl 1.2, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1.3.

1-2, Wielkości stężeń zanieczyszczeń W ściekach nie mogą pźekraczaó niźej Wymienionych Wartości

Pięciodniowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mgO2/dm3 600 i poniżej

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
metodą dwuchromianową (chZT) mgoz/dm3 900 i poniżej

Zawiesiny ogólne mg/dm3 330 i poniżej

Azot amonowy mgNNH4/dm3 40 i poniżej

Fosfor ogólny mgP/dm3 ,10 i poniżei

Żelazo ogólne mgFe/dm3 10 i poniżej

Glin mgAl/dm3 3 i poniżej

Azot azotynowy mgNNo2Jdm3 ,l0 i poniżej

chlorki mgcudm3 1000 i poniżej

Siarczany mgso4/dm3 500 i poniżej

Siarczyny mgSO3/dm3 10 i poniżej

1
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Antymon mgSb/dm3 0,5 i poniże]

Arsen mgAs/dm3 0,5 i poniżej

Bar mgBa/dm3 5 i poniżej

Beryl mgBe/dm3 1 i poniże]

Bor mgB/dm3 10 i poniżej

Cynk mgZn/dm3 5 i poniżej

Cyna mgSn/dm3 2 i ponlżej

Chrom+6 mgcr/dm3 0,2 i poniżej

Chrom o9ólny mgcr/dm3 1 i poniżej

Kadm mgCd/dm3
0,05 i poniżej dla przemysłu ciepłowniczegoi 0,07 i poniżej dla

przemysłu ceramicznego; 0,1 i poniżej dla pzemysłu
szklarskiego, 0,4 i poniżej dla innych zakładów

Kobalt mgco/dm3 1 i poniżej

Miedź mgcu/dm3 1 i poniżej

Molibden mgMo/dm3 1 i poniźej

Nikiel mgNi/dm3 1 i poniżej

ołóW mgPb/dm3 ,1 i poniżej

Rtęć mgHg/dm3

0"l i poniżej dla zakładóW pżemysłu chemicznego stosujących
katalizatory ńęciowe W produkcji chlorku winylu i innych

procesach, zakładóW produkujących katalizatory ńęciowe
stosowane W produkcji chlorku winylu, zakładóW produkujących

organiczne i nieorganiczne związki ńęci oraz baterie galwaniczne
zawierające ńęó, zakładóW odzysku ńęci, Wydobycia i rafinacji

metali nieżelazny ch of az oczy szczan ia odpadóW zawieĘących
ńęć; 0,2 i poniżej dla zakładóW stosujących elektrolizę chlorkóW
metali alkalicznych za pomocą elektrolizeróW ńęciowych; 0,06

i poniźei dla innych zakładóW

Selen mgSe/dm3 1 i poniżej

Srebro mgAg/dm3 0,5 i poniźej

Tal mgTl/dm3 1 i poniżej

Tytan mgTi/dm3 2 i poniżei

Wanad mgV/dm3 2 i poniżej

Chlor wolny I mgClz/dm3 1 i poniżej

chlor całkowity I mgClz/dm3 4 i poniżej

Cyjanki związane I mgCN/dm3 5 i poniżej

Cyianki wolne I mgCN/dm3 0,5 i poniżej

Fluorki I mgF/dm3 20 i poniżej

Siarczki I mgS/dm3 1 i poniżej

Rodanki I mgCNS/dm3 30 i poniżej

Fenole lotne (indeks fenolowy) | mg/dm3 15 i poniżej

Węglowodory ropopochodne I mg/dm3 15 i poniżej

Substancie ekstral:jTe się | mglom.
eterem naltowvm l

100 i poniżej

lnsektycydyfosfofoorganiczne I mg/dm3 0,1 i poniżej

Lotne związki chloroorganiczne
(VoX) mgcl/dm3 1,5 i poniżej



l
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Wskaźniki powinny odpowiadaó parametrom określonym W załączniku nr 1 i nr 2 do lozporządzenia Ministra

Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r, w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych

oraz WarunkóW Wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych posiada tekstjednolity - obwieszczenie Ministra

lnfrastruktury i Budown ictwa z dnia 28 wżeśnia 2016 r, W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ww. rozpożądzenia
(Dz. U. z dnia 25_10.2016 r., poz. 1757\, Dla ogólnego Węgla organicznego nie określa się dopuszczalnej Wańości

stężenia,

1.3. za przekroczenie WarunkóW określonych w pkt 1,2. Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji sp. z o,o, w Gliwicach będzie naliczało opłaty dodatkowe, biorąc za podstawę Wielkość

ponadnormatywnego ladunku za^ieczYszczeń i jego grupę określoną w poniższej tabeli.

stawki opłat za przekroczenia warunkóW wprowadzania ści6kóW przemysłowych do ulządzeń
kanalizacyjnych

Lp. llyskaźnlk Grupa
Jednostka
ladunkU

1 BZr 5

I

'l kg 0z

2
zawiesina ogólna, z Wyjątkiem zawiesiny ogólnej pochodzącej z odwodnienia

kopalń
1kg

3 chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianoWą 1kg 0z

4 ZaWiesina ogólna pochodząca z odwodnienia kopalń 1ks

5 Zawiesina łatwo opadąąca 1l

6 cyjanki Wolne 109 CN
7 cyjanki związane 100g cN
8 Fenole lotne 500g
o chlor Wolny 100g Clz

10 ołóW 609 Pb

11 Rtęó 609 H9

Miedź 609 Cu
,t3 Kadm 609 Cd
14 cynk 609 zn
15 Arsen 609 As
,16 chrom'6 609 Crt6

17 chrom ogólny 609 Cr
,l8 Nikiel 609 Ni
lo Wanad 609 V
20 Srebro 609 Ag

21 Aluminium 60gAl
2? Bor 609 B

23 Azot amonowy 'lkg NNlł
24 Azot azotanowy 1kg Nnoa

25 Azot azotynowy 1kg Nnoz

26 Azot ogólny 1k9 N

27 Fosfor ogólny 1kg P
28 chlorki (z Wyjątkiem chlorkóW pochodzących z odwodnienia kopalń) 1kg cl

l
I

L
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1.4. stawki opłat dodatkowych za jednostkę ładunkU zanieczyszczeń (ładunek jest obliczony jako iloczyn ilości

ściekóW Wprowadzonych do kanalizacji i stężenia Wskaźnika zanieczyszczeń) wprowadzonego do

kanalizacji są następujące:

1.4.a. stawka dla l grupy WskażnikóW zanieczyszczeń stanowi dziesięciokrotnośó obowiązujące! opłaty

za 1 m3 odprowadzonych ściekóW,

1.4.b. stawke dla ll grupy Wskaźników zanieczyszczeń stanowi pięciokrotność obowiązującej opłaty za

1 m3 odprowadzonych ściekóW.

1.5. W razie przekroczenia dopuszczalnych wańości równocześnie w kilku wskaźnikach zanieczyszczeń
grupy l, z Wyjątkiem metali ciężkich, Wysokość dobowej opłaty dodatkowej ustala się pżyjmując ten ze
Wskaźników zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.

1.6. W razie przekroczenia dopuszczalnych wańości równocześnie w kilku wskaźnikach zanieczyszczeń
grupy ll, z wyjątkiem metali cięźkich, wysokość dobowe,i ońty dodatkowej ustala się łącznie za Wszystkie

Wskażniki zanieczyszczeń,

1.7. W razie przekroczenia dopuszczalnych Wartości róWnocześnie We Wskaźnikach zanieczyszczeń grupy l i

ll, Wysokośó dobowej opłaty dodatkowei ustala się przyjmując za podstawę wskźnik grupy l albo sumę

WskaźnikóW grupy ll i stosuje się opłatę Wyźszą.

1.8. Do opłaty dodatkowej ustalonej Wg zasad określonych W pkt. 1,5., 1.6., 1.7, dolicza się W każdym prżypadku

opłatę za przekroczenie dozwolone' temperatury, dozwolonych Wartości pH i substancji
promieniotwórczych oraz dopuszczalnych Wartości poszczególnych metali ciężkich.

|.9. Dobową Wysokośó oplaty dodatkowe,i za pżekroczenie dozwolonej temperatury ustala się
wg następujących stawek za 1m3 ściekóW:

1.9.a. opłata dodatkowa za ścieki, których temperatura przeklacza Wańość dozwoloną do 5'c stanowi

50o/o obowiązującej opłaty za 1m3 ścaekóW,

1.9.b. opłata dodatkowa za ścieki, których temperatura przekracza wańości dozwoloną

o 5"c i Więcej stanowi dwukrotność obowiązującej opłaty za 1 m3 odprowadzonych ściekóW.

1.10. Dobową Wysokość dodatkowej opłaty za pźekroczenie dozwolonej Wańości pH ustala się
Wg następujących stawek za 1 m3 ścieków:

1.1o.a.opłata dodatkowa za ścieki, których Wańość pH jest Wyższa od górnej lub niźsza od dolnej granicy

dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH stanowi 50o/o obowiązującej opłaty za 1 m3 odprowadzonych

ściekóW,

1.10.b.opłata dodatkowa za ścieki, których wańośó pH jest Wyższa od górnej lub niższa od dolne1 granicy

dopuszczalnej o 0,5 pH i więcej stanowi dwukrotność obowiązującej opłaty za 1m3
odprowadzonych ściekóW.

l

29 Siarczany (z wyjątkiem siarczanów pochodzących z odwodnienia kopalń) 1kg SOł
30 ChIorki (pochodzące Z odwodnienia kopalń) 1kg Cl

31 Siarczany (pochodzące z odwodnienia kopalń) 1kg SOł
óz Detergenty (subst. powierzchnjowo czynne anionowe)

ll

1kg

Siarczki 5009 S
34 Fluorki 50g F

Rodanki 50g cNs
36 żelazo ogó|ne 1kg Fe

37 Mangan 2509 Mn

38 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 1kg

7



Do stawek opłat określonych powyźej zostanie doliczony podatek od towaróW i usług w Wysokości określonej

w odrębnych przepisach.

ll, Kontrola jakości ścieków

l1.1. Kontrolny pobór ściekóW będzie następował ze studzienki kanalizacyjnej bądź studzienek określonych w

umowie lub Załączniku Nr,| do umowy o dostarczanie Wody iodprowadzanie ściekóW,

l1.2. Podstawą stwierdzenia przekroczenia WarunkóW okreśIonych W pkt 1,2. będą Wyniki uśrednionej próby

z trzykrotnego poboru ścieków w ciągu godziny lub próby średniodobowej zmieszanej z próbek pobranych

ręcznie lub za pomocą automatycznego samplera kanałowego.

l1.3, o stwierdzeniu przekroczenia warunkóW Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o,

W Gliwicach zawiadamia odbiorcę W ciągu 21 dni od daty dokonania poboru prób-

l1.4, opłaty za przekroczenie dopuszczalnych Wańości zanieczyszczeń We wprowadzanych do kanalizacji

ściekach są naliczane od dnia poboru ściekóW, W którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania

przekroczeń.

l1,5. W przypadku poprawy jakości odprowadzanych ściekóW odbiorca powiadamia o tym fakcie

Przedsiębiorgtwo WodociągóW i Kanalizacji Sp. z o. o. W Gliwicach zlecając mu odpłatne Wykonanie

analizy kontrolnej.

11,6. Za dzień ustania pźekroczeń przyjmuje się datę pisemnego Wniosku odbiorcy

o pzeprowadzenie ponownej kontroli W związku z ustaniem pJzekroczeń stężeń dopuszczalnych

W ściekach, jeżeli przeprowadzona W związku z tym kontrola potwierdzi ustanie przekroczeń,

|1.7. Jeżeli kontrola Wykonana na zIecenie odbiorcy przeprowadzona pżez Przedsiębiorstwo WodociągóW

i Kanalizacji Sp. z o. o. W Gliwicach nie potwierdzi ustania pżekroczeń, naliczane będą nadal ońty na

podstawie przekroczeń wykazanych przez ostatnią kontrolę.

l1.8. odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia na żądanie Pżedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. W Gliwicach aktualnych WynikóW pełnej analizy ściekóW,

l1.9, odbiorca ma obowiązek zawiadomió Przedsiębiorstwo WodociągóW i Kanalizacji Sp. z o, o. W Gliwicach

o zmianach ma,iących Wplyw na skład ściekóW,

l1.10 Wszelkie kontrole przeprowadzane na Wniosek odbiorcy Wykonywane są najego koszt,

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposaźenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe

Rozliczenaa za zbiorowe zaopatrzenie w Wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez

przedsiębiorstwa Wodociągowo-kanalizacyine z odbiorcami usług na podstawie określonych W taryfach cen

i stawek opłat oraz ilości dostarczonej Wody i odprowadzonych ścieków,

Należności za zbiorowe zaopatrżenie W Wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekóW ustala się jako iloczyny

taMowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości śWiadczonych usług.

llośó wody dostarczone,i do nieruchomości ustala się na podstawie Wskazania wodomierza głóWnego,

a W przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia Wody.

llośc odprowadzonych ściekóW ustala Się na podstawie Wskazań urżądzeń pomiarowych. W razie braku

użądzeń pomiarowych ilośc odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa

W art. 6 ust. 1 u.z.z.w., jako róWną ilości Wody pobranej lub określonej W umowie.

a)

b)

c)

d)

i

I

I
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e)

s)

h)

k)

i)

j)

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ściekóW ilość bezpowrotnie zuźytej Wody uwzględnia się Wyłącznie

W przypadkach, gdy Wielkośc jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie urządzenia pomiarowego

zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Należności wynikające z Wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są nieza|eżnie od tego, czy

odbiorca usług pobierał Wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym,

Jeżeli przedsiębiorstwo Wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie uSługę odprowadzania ściekóW

oraz brak .|est urządzenia pomiarowego, ilośó ściekóW Ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi

przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości

ściekóW określonej w umowie.

odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną Wodę |ub odprowadzone ścieki W terminie określonym

W fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej Wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do Wysokości faktury nie Wstrzymuje jej zapłaty.

W pzypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych naleźności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca

się ją W terminie 'l4 dni od dnia złoźenia Wniosku W tej sprawie,

W pżypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania Wodomierza głóWnego ilośó pobranej Wody ustala się

na podstawie średniego zużycia Wody W okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania

Wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zuźycia Wody W analogicznym okresie roku

ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia Wody W roku ubiegłym i liczby miesięcy

nieprawidłowego działania Wodomierza.

l) Przedsiębiorstwo Wodociągowo-kanalizacy.ine na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie

prawidłowości działania Wodomieża głóWnego,

m) W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania Wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez

odbiorcę usług zaslłzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7,1. Zakres świadczonych usług dla po9zczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie W Wodę dokonywane iest dla

W oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

Wszystkich odbioróW usług

Dotyczy to zaróWno zbiorowego zaopatrzenia W Wodę budynkóW jednorodzinnych i Wielorodzinnych oraz budynków

użyteczności publlczną, pżeznaczonych na cele usługowo-handlowei odbiorców pżemysłowych. Woda poddawana

jest tym samym procesom, a dla Wszystkich odbiorcóW usług przedsiębiorstwo Wodociągowo-kanalizacyjne

zainstalowało Wodomierze głóWne.

Pżedsiębiorstwo WodociągóW i Kanalizacji Sp, z o,o. W Gliwicach śWiadczy pełny zakres usług dla Wszystkich

taryfowych grup odbiorców, zgodnie z zawańymi Umowami. ola zaopatrzenia W Wodę jesi to pobór, uzdatnianie

i dostarczanie Wody przeznaczonej do spożycia na cele socjalno-bytowe, przemysłowe i usługowo-handlowe,

z zapewnieniem ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości Wody, a W zakresie odprowadzania ścieków - niezawodne

odprowadzanie ioczyszczanie ściekóW W interesie odbiorcóW usług zgodnie z Wymaganiami ochrony środowiska,

7.2. standardy jakościowe obsługi odblorców usług

określone W taMie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardóW jakościowych obsługi klientóW, które

Wynikaią z obowiązujących pżepi§óW prawnych oraz określone zostały W regulaminach dostarczania Wody

i odprowadzania ściekóW:

a) na terenie Miasta Gliwice: Uchwałą nr Vlll/264l20O7 Rady Miejskiejw Gliwicach z dnia 12,07.2007 l,

b) na terenie Miasta Pyskowice: UchwaĘ nr XLll/329l2o17 Rady Miejskiejw Py§kowicach z dnia 21122017 l,



|,

c) na terenie Gminy Rudziniec: Uchwałą nr XXXV/472I09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24,09,2009 r,

d) na terenie Gminy Sośnicowice: Uchwałą nr )C(XVU307/20'13 r, Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia

3a,lż.2013 r.

e) na terenie Gminy Zbrosławice: Uchwałą nr XXX|V/559/06 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 05-07,2006 r,

W zakresie Jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, w Gliwicach reaIizuje

zadania określone w:

a) regulaminie dostarczania Wody i odprowadzania ściekóW, obowiązującym na terenie jego działania,

b) umowach z poszczególnymi odbiorcami usług Wodociągowo-kanalizacyjnych,

c) przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach W sprawie sposobu realizacji

obowiązków dostawców ściekóW przemysłowych oraz WarunkóW wprowadzania ściekóW do użądzeń
kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczoną do spożycia przez

ludzi, W tym Wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych,

8ieżące analizy jakości wody i zawańości zanieczyszazeń w ściekach prowadzone jest pżeZ laboratorium własne,

które W 2007 roku otrzymało certyfikat Akredytacji Polskiego centrum Akredytacyjnego nr AB 814 potwierdzające

kompetencje techniczne laboratorium oraz §pełnienie Wymagań normy PN - EN lsoilEc 17025:2oo5lAp 1:2007.

Przedsiębiorstwo WodociągóW i Kana|izacji Sp. z o.o. W Gliwicach zapewnia całodobową obsługę W zakresie
prawidłowego funkcjonowania użądzeń Wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu

dostarczania Wody i odprowadzania ściekóW,
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