Mi^dzygminny Zaklad Wodocia_gow
i Kanalizacji ,,PROWOD" Spoika z o.o.
46-020 Czarnowasy. ul. Kosnego 3
tel. 077 469 11 81 tel./fax. 077 469 11 84

Zal^cznik
do uchwaty nr
Rady Gminy Popielow
z dnia
rLM .4f^w

TARYFA
ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WOD^ I ZBIOROWE
ODPROWADZENIE SCIEKOW DLA GMINY POPIELOW
na okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r.

Spis tresci.

1.
2.
3.
4.

Zakres swiadczonych uslug przez MZWiK PROWOD sp. z o.o.
Rodzaj i struktura taryfy.
Rodzaje i wysokosci cen oraz stawek optat.
Warunki roziiczen za swiadczone ustugi.

1. Zakres swiadczonych ustug przez MZWiK PROWOD sp. z P.O.

Miedzygminny Zakiad Wodocia_gow i Kanalizacji "PROWOD" Spotka z o.o.
w Czarnowqsach prowadzi dziatalnosc w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wode_ przeznaczona, do spozycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia
sciekow na terenie 4 gmin: Dobrzen Wielki, Turawa, Popielow i Murow,
Spotka zobowi^zana jest do zapewnienia ciqgtosci dostaw i odpowiedniej
jakosci wody oraz niezawodnego odprowadzenia sciekow maja^c na uwadze
ochrone: interesow odbiorcy ustug oraz norm ochrony srodowiska, a takze
optymalizacjQ kosztow.
Przedmiotem dziatania Spoiki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode.
i zbiorowego odprowadzenia sciekow jest:
- pobor, uzdatnianie i dostarczanie wody

PKD 36.00.Z

- odprowadzenie i oczyszczanie sciekow

PKD 37.00.Z

Wymienione usiugi swiadczone sa z uwzglednieniem urza^dzeh i sieci stanowia^cych
wtasnosc poszczegolnych gmin..
Maja_tek gmin powierzony jest do eksploatacji Spoke na podstawie zawartych
umow.

2. Rodzai i struktura taryfy.
W taryfie dla zaopatrzenia w wode_ przyj^to 3 grupy odbiorcow i odpowiadajg_ce im
stawki oplat. Zroznicowanie stawek opiat za dostarczon^ wod^ wynika wyi^cznie z
stosowania roznych stawek urzedowych opiat za pobor wody, w zaleznosci od ceiu
jej wykorzystania.
Taryfa dla odprowadzania sciekow nie wyroznia grup odbiorcow ustug, ze wzglejdu
na to, ze decyzje wodno-prawne dla oczyszczalni sciekow przewidujq wyta.cznie
odbior sciekow bytowych. Dlatego taryfa zostata przygotowana jako jednolita dla
odprowadzanych lub dowozonych sciekow bytowych lub sciekow o podobnym
sktadzie do sciekow bytowych.
Taryfa jest wieloczfonowa, zawierajqca ceny za 1 rn3 dostarczanej wody i ceny za 1
m D odprowadzanych sciekow oraz stawki optat abonamentowych.

3. Wysokosc cen I opfat abonamentowych.
Wysokosc cen i opiat abonamentowych obowigzujqcych od 1.01.2010 r. do
31.12.2010 r. przedstawia ponizsza tabeia:

Taryfa na okres

01.01. - 31.12.2010

Stawki i opiaty dla zaopatrzenia w wode^
Grupa
taryfowa
Ceie przeznaczenia
wody

A

B

C

Cena
w zf/m 3

Cena za 1m3
dostarczanej wody na
cele socjalno-bytowe

1,71

Cena za 1 m3
dostarczonej wody
zuzywanej do produkcji
zywnosci,

1,73

Cena za 1 m3
dostarczonej wody
zuzywanej do innych
celow

1,75

Oplata abonamentowa za kazde
przyfa^cze wodocia_gowe iub
wodomierz glowny w zf/m-c
Przy rozliczeniu
wg wskazari
wodomierza

Przy rozliczeniu
ryczartowym

3,00

1,80

Stawki i opfaty dia odprowadzanych/dostarczanych sciekow
A

Cena za 1m3
odprowadzonych
sciekow lub sciekow
dostarczonych
pojazdami

7,04

Miesi^czna opiata abonamentowa
za kazde rozliczane przyta_cze
kanalizacyjne w zt/m-c
1,50

Do cen i stawek opfat okresionych w taryfie dolicza si^ podatek od towarow i ustug w
obowiqzujqcej wysokosci.

4. Warunki rozliczen za swiadczone uslugi.
Rozliczenia dostarczonej wody i odprowadzonych sciekow dokonywane 53
zgodnie z ustaleniami zawartych umow.
W zaieznosci od rozmiaru odbieranej wody rozliczenia odbiorcow
instytucjonalnych dokonywane sa_ co miesia_c lub co kwartal (mniejsi
odbiorcy).

Odbiorcy zaiiczeni do gospodarstw domowych rozliczani sq co 6 miesi^cy z
ustalonych co miesi^cznych optat zaiiczkowych.
Oplaty abonamentowe pobierane sa_ za kazdy miesia_c swiadczonej ustugi,
niezaleznie od ilosci dostarczanej wody lub odbieranych sciekow.
Ilosc dostarczanej wody i odbieranych sciekow w obiektach wyposazonych w
wodomierze gfowne ustalana jest na podstawie ich wskazan.
W rozliczeniach ilosci odprowadzanych sciekow, ilosc bezpowrotnie zuzytej
wody uwzgi^dnia SJQ wyi^cznie w przypadkach, gdy wielkosc bezpowrotnie
zuzytej wody ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza,
zainstalowanego na koszt odbiorcy ustug, zgioszonego do odbioru i
zaplombowania w MZWiK PROWOD sp. z o.o.
W przypadku braku wodomierza gtownego ilosc wody (sciekow) okresla
na podstawie norm zuzycia wody zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przeciQtnych norm
zuzycia wody (Dz. U. nr 8 poz. 70).
Odbiorca ustug dokonuje zaptaty za dostarczon^ wode^ i/lub odprowadzane
scieki na warunkach i w terminach okresionych w umowie oraz wystawionej
fakturze.
ZaptatQ wnosi si^ na podany rachunek bankowy MZWiK PROWOD sp. z o.o.
lub do kasy znajdujgcej SJQ w siedzibie spotki w Czarnowa^sach, ul. Kosnego 3.
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