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Gliwice, dnia 15 lipca 2021 r.
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
DYREKTOR
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach

Prowod sp. z o. o
ul. Rynek 4
46-082 Kup

Wójt Gminy Popielów
znak sprawy: GLRZT.70.163.2021
DECYZJA

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej
„uzzwoś"), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego z wniosku „Prowod" sp. z o.o. z siedzibą w Kup z dnia 24 maja 2021r.
zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Popielów na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek „Prowod" sp. z o.o. z siedzibą
w Kup (46-082), Rynek 4 z dnia 20 maja 2021 r. o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Popielów na okres 3 lat.
Pismem z dnia 27 maja
2021 r. znak GL.RZT.70.163.2021.jB organ regulacyjny zawiadomił
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Popielów na okres 3 lat.
Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on

sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z tego powodu organ regulacyjny
wystosował wezwanie w dniu 27 maja 2021 r. znak GL.RZT.70.163.2021.JB w trybie art. 27b ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do

przedłożenia informacji dotyczących korekty wniosku taryfowego o wskazanie aglomeracji dla
wnioskowanej gminy, wyjaśnienia czy Spółka prowadzi hurtową sprzedaż wody i hurtowy odbiór
ścieków i czy działalność ta została wyłączona z kalkulacji taryfowej, przedłożenia dokumentów
księgowych, wskazania jaki procent załogi pracowniczej posiada minimalne wynagrodzenie oraz
ponownej weryfikacji zasadności zaproponowanych cen wraz z ich korektą.
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w odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 10 czerwca 2021 r., które doręczone zostało organowi

regulacyjnemu w dniu 14 czerwca 2021 r., Wnioskodawca przedstawił niezbędne wyjaśnienia, załączył
stosowne dokumenty.
Zawiadomieniem z dnia 02 lipca 2021 r. znak: GL.RZT.7O.163.2O21JB organ regulacyjny poinformował
strony postępowania o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem
dowodowym.

Strony postępowania nie skorzystały z ww. uprawnienia.
Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny,

weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.

Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co
następuje.
Materialnoprawną podstawę decyzji o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Natomiast szczegółowe sposoby określania taryf
i odpowiednio ich ocena przez organ regulacyjny odbywa się na podstawie aktu wykonawczego do ww.
ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472 ze zm.).
Oceniając projekt taryfy, organ regulacyjny analizuje jej uzasadnienie oraz bada jej zgodność

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług,
poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie
ewidencji księgowej, z uwzględnieniem celowości ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony
interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Z powyższym koresponduje § 3 ww.

Rozporządzenia, na podstawie którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje
taryfę w sposób zapewniający m.in. uzyskanie niezbędnych przychodów oraz ochronę odbiorców usług
przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Niewątpliwie § 3 pkt 1 lit. b przywołanego
Rozporządzenia należy do kategorii przepisów więżących, bowiem zapewnia ochronę odbiorców usług
przez nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, jednakże prawidłowe ustalenie stanu
faktycznego nie może pominąć zasady wynikającej z § 3 pkt 1 lit. a ww. Rozporządzenia, zgodnie
z którym opracowanie taryfy następuje w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów.
Przedłożony wniosek wraz z uzupełnieniami został poddany szczegółowej analizie pod względem
kryteriów warunków ekonomicznych oraz weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich
ponoszenia. Organ regulacyjny zważa, iż Wnioskodawca w swoich wyjaśnieniach podniósł okoliczności
uzasadniające zaproponowanie cen za świadczone usługi we wnioskowanej wysokości.

Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy, a w szczególności zweryfikował sprawozdania finansowe

za ostatnie trzy lata obrotowe, zakres świadczonych usług, tabele zawierające porównanie cen i stawek
opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, poziom
niezbędnych przychodów Wnioskodawcy, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup

odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za świadczone
usługi. Jednocześnie organ dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług
poniesionych w latach obrachunkowych ustalonych na podstawie ewidencji księgowej
z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf.
Wnioskodawca wskazał elementy wpływające na ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tj. wzrost kosztów wynagrodzeń, wzrost kosztów materiałów,
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wzrost kosztów energii elektrycznej oraz kosztów zagospodarowania osadów ściekowych. Planowane
wysokości cen i stawek opłat mają na celu pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania. Prognoza

kosztów została oparta na: założeniach makro i mikroekonomicznych, prognozie zmian warunków

ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia.
Pod uwagę zostały wzięte: stopa inflacji, wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. Wysokość

kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków została określona na podstawie ilości

sprzedanej wody i ilości odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem poziomu sprzedaży w latach 2021
- 2024 i planowanych cen jednostkowych ww. usług.

Określone przez Wnioskodawcę założenia ekonomiczne spowodowały ustalenie cen i stawek opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tak jak w załączniku do decyzji.
W przedstawionym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym, pozytywnie oceniono
i zweryfikowano wniosek taryfowy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków na terenie gminy Popielów

na okres 3 lat, ponieważ okoliczności sprawy oraz złożone

wyjaśnienia uzasadniają przyjęcie rozstrzygnięcia jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07 zł
uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego o numerze 88 1130 1017 0020 1510 5720 0021
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
POUCZENIE

1.

2.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji

publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Z upoważnienia Dyrektora

Otrzymują:
1.
„Prowod" sp. z 0.0., Rynek 4, 46-082 Kup
2.
Wójt Gminy Popielów, ul. Opolska 13,46-090 Popielów

3.
4.

Wydział RZT a/a
BIP
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Załącznik nr 1 do Wniosku o zatwierdzenie taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzania ścieków

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach PGW WP

z dnia
znak;

-łoiai

Taryfa za

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Popielów
na okres 3 lat:
2021 - 2024

1

Spis treści:

1. Informacje ogólne.

2. Rodzaje prowadzonej działalności przez PROWOD Sp. z o.o.
3. Rodzaj, struktura taryfy i taryfowe grupy odbiorców.
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat^.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy

i urządzenia pomiarowe^.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1.

Zakres świadczonych usług.

6.2.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

’ Por. § 4 ust.l pkt 4) rozp. w sprawie taryf (...)
2 Por. § 4 ust.l pkt 5) rozp. w sprawie taryf (...)
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1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
W wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy

Popielów na okres 3 lat tj. od czerwca 2021 r. do czerwca 2024r.
Taryfa opracowana została na podstawie ustawy 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 oraz na podstawie
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 luty

2018 r, w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.
Ceny i stawki opłat zawarte w przedmiotowej taryfie dotyczą Odbiorców usług
zaopatrywanych w wodę i odprowadzających nieczystości ciekłe za pośrednictwem
sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Rodzaje prowadzonej działalności przez PROWOD Sp. z o,o.
PROWOD Spółka z o.o., ul. Rynek 4, 46-082 Kup, biuro: ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920
Opole - Czarnowąsy jest spółką wielobranżową. Udziałowcami Spółki są: Gmina Dobrzeń
Wielki, Gmina Popielów i Gmina Murów.

Przedmiotem działalności Spółki wynikającym z umowy spółki i wpisu do rejestru

sądowego jest:
1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

PKD 36.00.Z

2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PKD 37.00.Z

3) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 38.11.Z

4) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 38.21.Z

5) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych

i sieci rozdzielczych

PKD 42.21.Z

6) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

PKD 43.22.Z

7) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z

8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
PKD 68.20.Z

lub dzierżawionymi

9) Pozostałe sprzątanie

PKD81.29.Z

10) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem

terenów zieleni

PKD81.30.Z
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Podstawą działalności Spółki w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych jest Zezwolenie na

prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków - decyzja Wójta

Gminy Popielów z dnia

11.04.2006r.

nr ITR-7033/1/06.
Przedmiotem działalności Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

na

terenie Gminy Popielów jest:

1)

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

2)

rozprowadzanie wody,

3)

wymiana i legalizacja wodomierzy (głównych)

4)

prowadzenie

gospodarki

konserwacyjno

-

remontowej

sieci

i

urządzeń

wodociągowych, w celu utrzymania ich w stałej zdolności eksploatacyjnej,

5)

wydawanie warunków technicznych przyłączeń dla nowych odbiorców wody,

6)

wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy technicznej infrastruktury

wodociągowej,

7)

programowanie kierunków rozwoju branży wodociągowo.

Przedmiotem działalności Spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

z terenu Gminy Popielów jest:

1) odbiór, odprowadzanie i oczyszczenie ścieków,
2) wykonywanie instalacji kanalizacyjnych,
3) prowadzenie

gospodarki

konserwacyjno

-

remontowej

sieci

i

urządzeń

kanalizacyjnych, w celu utrzymania ich w stałej zdolności eksploatacyjnej,

4) wydawanie warunków technicznych przyłączeń dla nowych odbiorców usług

kanalizacyjnych,
5) wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy technicznej infrastruktury
kanalizacyjnej,

6) działalność usługowa w zakresie ochrony środowiska.
W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanego przez
PROWOD Sp. z 0.0. na terenie Gminy Popielów usługi świadczone są za pośrednictwem

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych należących do Gminy.
SUW-y, ujęcia wody , oczyszczalnia ścieków, sieci wodociągowe i sieci kanalizacyjne

stanowią własność Gminy Popielów, a Spółka eksploatuje je nieodpłatnie na podstawie

zawartej umowy.

3. Rodzaj, struktura taryfy i taryfowe grupy odbiorców.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania
ścieków jest taryfą niejednolitą i wieloczłonową. Zawiera ceny za 1 m^ dostarczanej

wody i ceny za 1 m^ odprowadzanych ścieków oraz stawki opłat abonamentowych.
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•

Taryfa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zawiera zróżnicowaną cenę

zużytej wody i różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

za 1

usług stawki opłaty abonamentowej.
•

Taryfa w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zawiera jednolitą cenę za
1

odprowadzonych ścieków

i różne dla poszczególnych taryfowych grup

odbiorców usług stawki opłaty abonamentowej.
W związku z tym, że pozwolenie wodnoprawne dotyczące oczyszczalni ścieków

przewiduje wyłącznie odbiór ścieków komunalnych, dlatego w zakresie zbiorowego
odprowadzania

ścieków

taryfa

została

przygotowana

dla

odbioru

ścieków

komunalnych.
W taryfie przyjęto 7 grup odbiorców i odpowiadające im stawki opłat.

Grupy odbiorców zostały wyodrębnione:
•

ze względu na zróżnicowanie ponoszonych kosztów opłat urzędowych za
pobór wody, w zależności od celu jej wykorzystania (woda dla celów socjalno-

bytowych i do innych celów),
•

ze względu na zakres i koszty świadczonych usług (odbiorcy korzystający tylko
z wody, odbiorcy korzystający tylko z odprowadzania ścieków, odbiorcy
korzystający z wody i odprowadzania ścieków).

•

ze względu na sposób dokonywania rozliczeń (wg wskazań wodomierzy, wg
przeciętnych norm zużycia wody).

Taryfa obejmuje następujące grupy taryfowe:
W1 - odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe i rozliczani wg
wskazań wodomierzy tylko z zaopatrzenia w wodę.
KI -

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe i rozliczani wg wskazań
wodomierzy tylko z odprowadzania ścieków,

KR -

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe i rozliczani wg przeciętnych norm
zużycia wody tylko z odprowadzania ścieków.

WKl - odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe i odprowadzający
ścieki bytowe, rozliczani wg wskazań wodomierzy z zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków.
W2

W3-

- odbiorcy zużywający wodę na cele produkcji żywności i rozliczani wg
wskazań wodomierzy tylko z zaopatrzenia w wodę.

odbiorcy zużywający wodę na inne cele, w tym publiczne i
przeciwpożarowe, rozliczani tylko z zaopatrzenia w wodę.
5

WK3- odbiorcy zużywający wodę na inne cele i odprowadzający ścieki bytowe,
rozliczani wg wskazań wodomierzy z zaopatrzenia w wodę i
odprowadzanie ścieków.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Rodzaje, wysokość cen I stawek opłat abonamentowych obowiązujących na 3 lata
przedstawiają poniższe tabele:

Taryfa na okres od 1 do 12 miesięcy

Stawki i opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów
Cena
Cena
ścieków
wody
w zł/m® w zł/m^

Grupa taryfowa

Opłata
abonamentowa
za każdy okres
rozliczeniowy
w złotych

W1

Odbiorcy zużywający wodę na cele
socjalno-bytowe 1 rozliczani wg wskazań
wodomierzy tylko z zaopatrzenia w wodę

KI

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe i
rozliczani wg wskazań wodomierzy tylko
z odprowadzania ścieków

-

Odbiorcy zużywający wodę na cele
socjalno-bytowe i odprowadzający ścieki
bytowe rozliczani wg wskazań
wodomierzy z zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków

2,59

7,45

7,30

KR

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe i
rozliczani wg przeciętnych norm tylko z
odprowadzania ścieków

-

7,45

4,94

W2

Odbiorcy zużywający wodę na cele
produkcji żywności i rozliczani wg
wskazań wodomierzy tylko z
zaopatrzenia w wodę

2,64

-

7,30

W3

Odbiorcy zużywający wodę na inne cele,
w tym publiczne i przeciwpożarowe i
rozliczani tylko z zaopatrzenia w wodę,

2,64

Odbiorcy zużywający wodę na inne cele i
odprowadzający ścieki bytowe
(komunalne) rozliczani wg wskazań
wodomierzy z zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków

2,64

WKl

WK3
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2,59

-

7,30

7,45

7,30
-

7,45

7,30

Taryfa na okres od 13 do 24 miesiąca

Stawki i opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów
Cena
Cena
ścieków
wody
w zł/m^ w zł/rn®

Grupa taryfowa

W1

Odbiorcy zużywający wodę na cele
socjalno-bytowe i rozliczani wg wskazań
wodomierzy tylko z zaopatrzenia w wodę

2,64

KI

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe i
rozliczani wg wskazań wodomierzy tylko
z odprowadzania ścieków

-

Odbiorcy zużywający wodę na cele
WKl socjalno-bytowe i odprowadzający ścieki
bytowe rozliczani wg wskazań
wodomierzy z zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków

7,59

2,64

7,59

7,30

-

7,59

4,94

-

7,30

-

7,30

7,59

7,30

KR

W2

Odbiorcy zużywający wodę na cele
produkcji żywności i rozliczani wg
wskazań wodomierzy tylko z
zaopatrzenia w wodę

2,69

Odbiorcy zużywający wodę na inne cele ,
w tym publiczne i przeciwpożarowe i
rozliczani tylko z zaopatrzenia w wodę,

2,69

Odbiorcy zużywający wodę na inne cele i
odprowadzający ścieki bytowe
(komunalne) rozliczani wg wskazań
wodomierzy z zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków

2,69

WK3

7

-

7,30

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe i
rozliczani wg przeciętnych norm tylko z
odprowadzania ścieków

W3

Opłata
abonamentowa
za każdy okres
rozliczeniowy
w złotych

Taryfa na okres od 25 do 36 miesiąca
Stawki i opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów
Cena
Cena
ścieków
wody
w zł/m^ w zł/m®

Grupa taryfowa

W1

Odbiorcy zużywający wodę na cele
socjalno-bytowe i rozliczani wg wskazań
wodomierzy tylko z zaopatrzenia w wodę

2,70

KI

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe i
rozliczani wg wskazań wodomierzy tylko
z odprowadzania ścieków

-

Odbiorcy zużywający wodę na cele
socjalno-bytowe i odprowadzający ścieki
bytowe rozliczani wg wskazań
wodomierzy z zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków

2,70

KR

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe i
rozliczani wg przeciętnych norm tylko z
odprowadzania ścieków

-

W2

Odbiorcy zużywający wodę na cele
produkcji żywności i rozliczani wg
wskazań wodomierzy tylko z
zaopatrzenia w wodę

2,75

yN

Odbiorcy zużywający wodę na inne cele,
tym publiczne i przeciwpożarowe i
rozliczani tylko z zaopatrzenia w wodę.

2,75

Odbiorcy zużywający wodę na inne cele i
odprowadzający ścieki bytowe
(komunalne) rozliczani wg wskazań
wodomierzy z zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków

2,75

WKl

W3

WK3

Opłata
abonamentowa
za każdy okres
rozliczeniowy
w złotych

-

7,30
7,59

7,59

7,30

7,59

4,94

-

7,30

-

7,30

7,59

7,30

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług
w obowiązującej wysokości.
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5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości

w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
1) Rozliczenia dostarczonej wody

i odprowadzonych ścieków dokonywane są

zgodnie z ustaleniami zawartych umów.

2) W
zależności
od
ilości
odbieranej
wody
rozliczenia
odbiorców
instytucjonalnych dokonywane są co miesiąc lub co kwartał (mniejsi odbiorcy)
w oparciu o odczyty wodomierzy.

3) U odbiorców zaliczonych do gospodarstw domowych rozliczanie
usług
następuje na podstawie faktur wystawianych w oparciu o odczyty wodomierzy
, dokonywane w 2 miesięcznych lub 6 miesięcznych okresach rozliczeniowych,
jedynie grupa KR rozliczana jest wg przeciętnych norm zużycia wody.
4) Opłata abonamentowa pobierana jest za każdy okres rozliczeniowy,
niezależnie od ilości dostarczanej wody lub odbieranych ścieków (również za
okres bez odbioru wody lub dostarczania ścieków).
5) Za usługi odprowadzania ścieków odbiorcy rozliczani są na podstawie zużycia
wody, określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierzy zainstalowanych na
wszystkich ujęciach wody, jako ilość równą dostarczonej wody.
6) W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, uwzględnia się ilość
bezpowrotnie zużytej wody wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość
bezpowrotnie zużytej wody ustalana jest na podstawie dodatkowego
wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy usług, zgłoszonego do
odbioru i zaplombowania w Prowod Sp. z o.o.

7) W przypadku braku wodomierza na ujęciach wody, ilość wody i ścieków ustala
się zgodnie z przepisami dotyczącymi

przeciętnych

norm zużycia wody

(ryczałt), a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości

wody i ścieków określonej w umowie.
8) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza ilość
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 zużycia wody w analogicznym

okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

9) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzane
ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie oraz wystawionej
fakturze.
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10) Zapłatę wnosi się na podany na fakturze rachunek bankowy Prowod Sp. z o.o.

lub do kasy znajdującej się w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska
44.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Zakres świadczonych usług.

W ramach stawek i opłat Prowod Sp. z o.o. świadczy następujące usługi:

a) dostawa wody siecią wodociągową do miejsca określonego w umowie,

b) zainstalowanie, plombowanie i legalizacja wodomierza głównego,
c) wymiana uszkodzonego wodomierza głównego i jego plombowanie, jeżeli
uszkodzenie nastąpiło nie z winy odbiorcy,

d) naprawa i konserwacja odcinka przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
do miejsca dostawy wody lub odbioru ścieków,
e) odbiór ścieków siecią kanalizacyjną od miejsca określonego w umowie,

f) utrzymanie drożności odcinka przyłącza kanalizacyjnego od miejsca odbioru
ścieków,

g) utrzymanie sprawności przydomowej przepompowni ścieków i okresowe jej
czyszczenie,
h) rozliczanie usług zgodnie z zawartą umową i niniejszą taryfą,

i)

zatwierdzanie dokumentacji budowy przyłączy i ich odbiór po zgłoszeniu
przez odbiorcę,

W ramach opłat nie są wykonywane:

a)

naprawy przyłączy i przydomowych przepompowni ścieków, których
uszkodzenie (niesprawność) spowodowana jest z winy odbiorcy,

b) doraźne lub okresowe (sezonowe) odłączenia wody na wniosek

odbiorcy,
c) dodatkowe czyszczenia przydomowych przepompowni ścieków
spowodowane zrzutem niewłaściwej jakości ścieków.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
W

zakresie

świadczonych

usług

Spółka

zapewnia

ciągłość

dostaw

wody

o odpowiedniej jakości w zakresie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia oraz niezawodne odprowadzenie ścieków zgodnych
środowiska,

mając na

uwadze

ochronę

optymalizację kosztów, w szczególności:
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z normami ochrony

interesów odbiorcy usług,

a

także

>

zapewnia minimalne ciśnienie wody na
głównym co najmniej 0,2 MPa,

>

zapewnia usuwanie awarii , powodujących przerwę w dostawie wody,
W ciągu 12 godzin od jej zgłoszenia (wykrycia).

przy wodomierzu

przyłączu,

Bieżące analizy jakości wody i zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną i inne akredytowane laboratoria.

Przedsiębiorstwo prowadzi całodobowy dyżur telefoniczny na wypadek awarii.
Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat

Odbiorca może składać do Spółki. Skargi i wnioski dotyczące świadczonych usług
można także składać do Wójta Gminy Popielów.
/
/
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