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I. Informacje ogólne.
Niniejsza taryfa została określona przez Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o. o. z/s w Kleszczowie przy
ul. Głównej 41, 97-410 Kleszczów. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kleszczów na okres 12 miesięcy
od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Taryfa opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.
zm.). zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ( Dz. U. z 2006 r.
Nr 127, poz. 886) zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz.
70) zwanego dalej rozporządzeniem ryczałtowym.
II.

Rodzaj prowadzonej działalności

Zakład Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie decyzji Wójta Gminy Kleszczów znak OŚG7033/1/2010 z dnia 23.07.2010 r..
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie uzdatnianie i dostarczanie
wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących własnością gminy.
III. Taryfowe grupy odbiorców usług
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia zaopatrzenia w wodę stosuję się taryfę niejednolitą jednoczłonowązawierającą różne ceny dla poszczególnych grup odbiorców taryfowych za dostarczaną wodę.
Taryfowe grupy odbiorców wody

Taryfowe grupy odbiorców wody.
Symbol

Taryfowe Grupy Odbiorców

Grupy
I.

Opis(charakterystyka grupy
taryfowej)

Przemysł- przemysł, handel, usługi

Odbiorcy korzystający z
dostarczonej wody w związku z
produkcją, handlem i usługami
również do celów bytowych.

II.

Gospodarstwa domowe i osoby indywidualne

Odbiorcy korzystający z wody do
celów bytowych.

Taryfowe grupy odbiorców ścieków.
Symbol

Taryfowe Grupy Ścieków

Opis(charakterystyka

Grupy
I.

grupy

taryfowej)
Odbiorcy odprowadzający ścieki

Przemysł- przemysł, handel, usługi

w związku z produkcją, handlem i
usługami.
II.

IV.

Odbiorcy odprowadzający ścieki.

Gospodarstwa domowe i osoby indywidualne
Rodzaje, wysokość cen

W rozliczeniu z odbiorcami usług obowiązują następujące ceny i stawki opłat i zasady ich stosowania.
Przy rozliczeniu za dostarczaną wodę obowiązują taryfy jednoczłonowe składające się z:
- ceny wyrażonej w zł./m 3 dostarczanej wody;
Tabela nr 1. Wysokość opłat za wodę
Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł./m3
netto

brutto

Gospodarstwa domowe i osoby
indywidualne

3,52

3,81

Przemysł- przemysł, handel, usługi

3,62

3,91

Przy rozliczeniu za dostarczaną ścieków obowiązują taryfy jednoczłonowe składające się z:
- ceny wyrażonej w zł./m 3 odebranych ścieków;
Tabela nr 2. Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków
V. Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł./m3
netto

brutto

Gospodarstwa domowe i osoby
indywidualne

4,5

4,86

Przemysł- przemysł, handel, usługi

4,76

5,14

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli wprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej przekroczenia
przez dostawcę którykolwiek ze wskaźników określonych w:
Umowie z dostawcą ścieków
Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiązków
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
(Dz.U. Nr 136 poz. 964) Zakład Komunalny „Kleszczów' Sp. z o. o. może:
Wypowiedzieć umowę o wprowadzaniu ścieków do kanalizacji sanitarnej
Dochodzić pokrycia strat, spowodowanych przekroczeniem wskaźników.

V. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w urządzenia pomiarowe.
Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z
przepisami ustawy i rozporządzenia.
Z uwagi na niepełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa w wodomierze
główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań lub norm zużycia wody.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się
na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 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 niesprawności wodomierza. Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia działania wodomierza, jednak w
przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia.
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
naliczane są w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Ilość ścieków od odbiorców wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W
przypadkach braku urządzenia pomiarowego, ilość ścieków zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą
ilość pobranej wody lub określonej w umowie.
W rozliczeniu ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w
przypadku, gdy wielkość ich zużycia jest ustalona na podstawie dodatkowego wodomierza.
VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat
1.

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady
technologiczne i techniczne. Woda poddawana jest tym samym procesom dla wszystkich odbiorców usług.
Nie wszyscy odbiorcy korzystający z usług przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody są równocześnie dostawcami
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
2.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które
wynikają z obowiązujących przepisów prawnych.
Jakość wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami
europejskimi. Woda pochodzi z trzech ujęć wody: Łękińsko, Łuszczanowice Kolonia ,Bogumiłów.

