TARYFY
ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

OKRES OBOWIĄZYWANIA TARYFY: OD 01.05.2017 R. DO 30.04.2018 R.

1. Informacje ogólne
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Pleszewie przedstawia niniejszym ceny i stawki opłat
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które będą obowiązywać na
terenie Miasta i Gminy Pleszew na okres 12 miesięcy od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia
2018 r. Taryfy określają także warunki ich stosowania.
Podstawa prawna opracowania taryf:
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139), zwana dalej „ustawą”,
 rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2006 Nr 127 poz. 886 z
późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem”,
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015r. poz. 1989), zwane dalej
„rozporządzeniem Ministra Zdrowia”.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Pleszewie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Rodzaje prowadzonej działalności
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Pleszewie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew na
podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego decyzją Zarządu Miasta i Gminy w Pleszewie –
uchwała z dnia 23.10.2002 r. Nr 578/III/2002 oraz w oparciu o Regulamin dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi:
 działalność polegająca na ujmowaniu i dostarczaniu wody,
 działalność polegająca na odprowadzaniu ścieków.

3. Rodzaje i struktura taryf
Zgodnie z ustawą, taryfy zostały ustalone w sposób zapewniający:


uzyskanie niezbędnych przychodów,



ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,



eliminowanie subsydiowania skrośnego,



motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania

wody i ograniczania

zanieczyszczenia ścieków,


łatwość obliczania cen i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości cen ich dotyczących.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo przedkłada taryfę dwuczłonową,
niejednolitą obejmującą:
1) cenę za 1m3 dostarczanej wody,
2) stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc,
3) stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza
wybudowanego przez odbiorcę usług.
Taryfa jest niejednolita ze względu na występowanie zróżnicowanych cen i stawek opłat
abonamentowych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
W

zakresie

zbiorowego

odprowadzania

ścieków

Przedsiębiorstwo

przedkłada

taryfę

dwuczłonową, niejednolitą obejmującą:
1) cenę za 1m3 odprowadzanych ścieków,
2) stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc,
3) stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza
wybudowanego przez odbiorcę usług,
4) stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych,
5) stawkę opłaty za wody opadowe.
Taryfa jest niejednolita ze względu na występowanie zróżnicowanych cen i stawek opłat
abonamentowych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

4. Taryfowe grupy odbiorców oraz rodzaje, wysokość cen i stawek opłat
Zgodnie z rozporządzeniem Przedsiębiorstwo utworzyło taryfowe grupy odbiorców w oparciu o
zróżnicowane koszty jednostkowe cen i opłat abonamentowych, uwzględniając lokalne
uwarunkowania.
W szczególności:
1) wyposażenie nieruchomości w wodomierze i urządzenia pomiarowe,
2) częstotliwość odczytów,
3) dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
4) wielkość zróżnicowania kosztów w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
mierzoną kosztami jednostkowymi,
5) stabilność stosowanych metod alokacji kosztów.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono osiem taryfowych grup odbiorców
usług:
Stawka opłaty
Nazwa
abonamentowej Cena netto za
grupy
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
netto na
m3 wody
taryfowej
odbiorcę usługi
Odbiorcy wody -gospodarstwa domowe
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz stawkę
W1
opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
4,50
3,06
1-miesięcznym w rozliczeniach w oparciu o wskazania
wodomierza głównego
Odbiorcy wody - gospodarstwa domowe
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz stawkę
opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
W2
2,31
3,06
1-miesięcznym w rozliczeniach o wskazania
wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej
Odbiorcy wody -gospodarstwa domowe
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz stawkę
W3
opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
3,36
3,06
1-miesięcznym w rozliczeniach z osobą korzystającą z
lokalu w budynku wielolokalowym
Odbiorcy wody - gospodarstwa domowe
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz stawkę
W4
opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
2,19
3,06
1-miesięcznym w rozliczeniach według przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
Odbiorcy wody - pozostali
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz stawkę
W5
opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
4,50
3,97
1-miesięcznym w rozliczeniach w oparciu o wskazania
wodomierza głównego

W6

W7

W8

Odbiorcy wody- pozostali
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz stawkę
opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
1-miesięcznym w rozliczeniach o wskazania
wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej
Odbiorcy wody – pozostali
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz stawkę
opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
1-miesięcznym w rozliczeniach z osobą korzystającą z
lokalu w budynku wielolokalowym
Odbiorcy wody- pozostali
rozliczani w oparciu o cenę za m3 wody oraz stawkę
opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu 1miesięcznym w rozliczeniach według przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

2,31

3,97

3,36

3,97

2,19

3,97

* do cen netto / stawek opłat netto określonych w tabelach dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie
z § 2 pkt. od 9 do 11 rozporządzenia w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usługi; na dzień
sporządzenia taryf stawka wynosi 8%.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono trzy taryfowe grupy odbiorców
usług:
Stawka opłaty
Nazwa
abonamentowej Cena netto za
grupy
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
netto na odbiorcę m3 ścieków
taryfowej
usługi
Dostawcy ścieków – gospodarstwa domowe
rozliczani w oparciu o cenę za m3 ścieków oraz
stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
Ś1
1-miesięcznym w rozliczeniach za ilość
5,85
6,25
odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie
zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami
wodomierza głównego
Dostawcy ścieków - gospodarstwa domowe
rozliczani w oparciu o cenę za m3 ścieków oraz
stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
Ś2
1-miesięcznym w rozliczeniach za ilość
6,90
6,25
odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody
Dostawcy ścieków – pozostali
rozliczani w oparciu o cenę za m3 ścieków oraz
stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu
Ś3
1-miesięcznym w rozliczeniach za ilość
5,85
7,25
odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie
zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami
wodomierza głównego
* do cen netto / stawek opłat netto określonych w tabelach dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie
z § 2 pkt od 9 do 11 rozporządzenia w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usługi; na dzień
sporządzenia taryf stawka wynosi 8%.

Wysokość stawek opłat za przyłączenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa

Lp.
1
1

2

Taryfowa grupa
odbiorców
2
stawka opłaty za
przyłączenie urządzeń
wodociągowych
stawka opłaty za
przyłączenie urządzeń
kanalizacyjnych

Cena/stawka
opłaty
netto
4

Cena/stawka
opłaty
brutto
5

stawka za jedno
przyłącze

85,00

91,80

zł/szt.

stawka za jedno
przyłącze

85,00

91,80

zł/szt.

Wyszczególnienie
3

jednostka
miary
6

* do cen netto / stawek opłat netto określonych w tabeli zastosowano podatek od towarów i usług zgodnie z
§ 2 pkt od 9 do 11 rozporządzenia w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usługi; na dzień
sporządzenia taryf stawka wynosi 8%.

Wysokość stawek opłat za przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzenia
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m³.
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacji sanitarnej odnoszą się do przekroczeń parametrów dopuszczalnych
wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku do wiążącej strony umowy i zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 964).
Stawki opłat wg obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 25 lipiec 2014 r. ogłoszonych w
Monitorze Polskim.
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do kanalizacji
miejskiej wynoszą w mg/dm3:
1. CHZTCr
1000,0 mg/dm3
2. BZT
3. Zawiesina ogólna
4. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym
5. Metale ciężkie:
a) ołów
b) rtęć
c) kadm
d) cynk
e) arsen
f) chrom+6
g) chrom ogólny
h) nikiel
i) wanad

600,0
330,0
100,0
0,5
0,06
0,4
2,0
0,1
0,1
0,5
0,5
2,0

j) miedź
0,5
6. substancje szczególnie niebezpieczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z 24.07.2006r. (Dz.U. 137 poz. 984) w tym:
a) cyjanki ogólne
5,0
b) fenole lotne
0,1
c) substancje ropopochodne
5,0
7. pH
6,5-9,0
8. temperatura
35oC
9. fosfor ogólny
9,0
10. azot ogólny
80,0
11. azot NH4
60,0
12. siarczany
500,0
13. chlorki
1000,0
14. substancje pow. czynne
15,0
15. pozostałe wskaźniki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 14.07.2006r.
(Dz. U. Nr 136 poz. 964).
Opłatę dodatkową za przekroczenie dopuszczalnych wartości w dostarczanych ściekach oblicza
się wg wzoru :
O = (Srz*Q/1000-Sdop*Q/1000)x Cl
Objaśnienia symboli:
O – opłata (zł)
Srz –rzeczywiste stężenie wskaźnika zanieczyszczeń określone w kontrolowanych ściekach
(mg/l)
Sdop – dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń określone w Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Pleszewa ( mg/l)
Q – ilość ścieków wprowadzonych do kanalizacji w okresie czasu, za który nalicza się
opłatę ( m3)
Cl- cena jednostkowa za przekroczenie 1kg ładunku w odprowadzanych ściekach
przemysłowych do kanalizacji
Za przekroczenie pH opłatę nalicza się dodatkowo wg tabeli
JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU
WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW
Lp.

Przedmiot kary

Stawka opłaty

Jednostka
miary

netto

brutto

1

2

3

4

5

1

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe
od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH

1,32

1,43

zł/m³

2

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe
od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH

3,3

3,56

zł/m³

3

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe
od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH
do 2,5 pH

6,58

7,11

zł/m³

4

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe
12,76
13,78
zł/m³
od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH
* do cen netto / stawek opłat netto określonych w tabeli zastosowano podatek od towarów i usług zgodnie z
§ 2 pkt od 9 do 11 rozporządzenia w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usługi; na dzień
sporządzenia taryf stawka wynosi 8%.
Za przekroczenie temperatury opłatę nalicza się dodatkowo wg tabeli
JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY
WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW
Lp.

Przedmiot kary

1
1

2
Za ścieki, których temperatura przekracza
dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C – za każdy
stopień przekroczenia

Stawka opłaty

Jednostka
miary

netto

brutto

3

4

5

0,66

0,71

zł/m³

2

Za ścieki, których temperatura przekracza
1,32
1,43
zł/m³
dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej – za każdy
stopień przekroczenia
* do cen netto / stawek opłat netto określonych w tabeli zastosowano podatek od towarów i usług zgodnie z
§ 2 pkt od 9 do 11 rozporządzenia w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usługi; na dzień
sporządzenia taryf stawka wynosi 8%.

Opłatę dodatkową rozlicza się w cyklu miesięcznym.
Zasady naliczania opłat dodatkowych
1. Przedsiębiorstwo kontrolę jakości ścieków zrzucanych do kanalizacji miejskiej prowadzi w
oparciu o art. 9 ppkt.3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139) i Rozporządzenie Ministra Budownictwa z
14.07.2006 r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych (Dz.
U. Nr 136 poz. 964).
2. W przypadku stwierdzenia w odprowadzanych ściekach przekroczenia parametrów
podanych w załączniku, usługobiorca ponosił będzie opłaty dodatkowe wg. stawek opłat
określonych w obowiązującej taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Opłaty te naliczane będą od dnia stwierdzenia przekroczenia, tj.
od dnia poboru próby do dnia potwierdzenia uporządkowania gospodarki ściekowej –
wykazanie poprawy.
3. Podstawę stwierdzenia przekroczenia warunków określonych powyżej stanowią wyniki
pomiaru dokonane zgodnie z § 9 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 14.07.2006 r.
(Dz. U. Nr 136 poz. 964) tj. uśrednione wyniki pomiaru składu ścieków uzyskane z prób

zlewnych pobranych w ciągu doby, co najwyżej w odstępach dwugodzinnych przy pomocy
urządzenia mechanicznego lub ręcznie.
W przypadku pomiaru odczynu i temperatury wyniki określa się w oparciu o próbki
jednorazowe (w przypadku automatycznego pomiaru przyjmuje się maksymalne
odchylenie od wartości wymaganych).
4. Ilość ścieków odprowadzanych w czasie trwania przekroczenia określana będzie
proporcjonalnie do czasu trwania przekroczenia i miesięcznej ilości ścieków. Za czas
trwania przekroczenia uznaje się czas od stwierdzenia przekroczeń do zgłoszenia poprawy.
5. Zgłoszenie poprawy jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej musi
zawierać opis podjętych działań porządkujących gospodarkę ściekową w zakładzie oraz
analizy jakości ścieków odprowadzanych z zakładu do kanalizacji miejskiej w zakresie
identycznym jak w ostatniej kontroli, wykonane na próbach pobranych i zbadanych przez
laboratorium posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości lub certyfikat akredytacji.
6. W przypadku niepodjęcia działań porządkujących gospodarkę ściekową i dalszego
przekraczania dopuszczalnych parametrów jakościowych ścieków wprowadzanych
do kanalizacji miejskiej Przedsiębiorstwo na podstawie Art. 8 Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139) może
rozwiązać umowę na odprowadzanie ścieków.
7. Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o
należny podatek VAT.
Wysokość stawek opłat za wody opadowe
Obowiązujące rozporządzenie określające wzór wniosku o zatwierdzenie taryf ustala, że można
ustalać opłatę za wody opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej
nawierzchni w przeliczeniu na 1m2.
Cena (netto) w wysokości 1,96 zł/m²/rok została wyliczona wg wzoru podanego poniżej.
Pobieranie opłaty jest uzasadnione, gdyż Przedsiębiorstwo ponosi koszty oczyszczania ścieków
wprowadzanych do kanalizacji oraz wnosi opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za ścieki
oczyszczone i wprowadzone do rzeki Ner.
Biorąc powyższe pod uwagę wyliczona została stawka opłaty rocznej za 1m2 utwardzonej
powierzchni zanieczyszczonej według wzoru:
S= O x Wx C

gdzie:
S - stawka opłaty za 1m2 powierzchni
O - średnioroczny opad z ostatnich 10-ciu lat podany przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu - 540 mm przeliczony za 1m3 =0,54
W - uśredniony współczynnik spływu powierzchniowego . Współczynnik został przeliczony
z tabeli 12.8/2 ujętej w dziale 12 Projektowanie sieci kanalizacyjnej z opracowania
„Wodociągi i Kanalizacja” pod redakcją prof. Waldemara Żuchowskiego. Do wyliczenia
uśrednionego współczynnika przyjęto następujące charakterystyki powierzchni:


drogi o nawierzchni asfaltowej – współczynnik 0,90



drogi o nawierzchni żwirowej – współczynnik 0,30



powierzchnie niebrukowane – współczynnik 0,20

Uśredniony współczynnik wynosi:
(0,90 x 45%) + (0,30 x 30%) + (0,20 x 25%) = 0,54 ≈ 0,5
C - cena netto 1 m3 ścieków – 7,25 zł.
Stawka opłaty netto za 1m2 wynosi 0,54 x 0,5 x 7,25 = 1,96 zł.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w
przyrządy i urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone
są zgodnie z przepisami ustawy, rozporządzenia oraz postanowieniami Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
Podstawowe warunki rozliczeń:
1) okresem rozliczeniowym za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/ lub zbiorowe odprowadzanie
ścieków jest okres jednomiesięczny;
2) opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy odbiorca
usług pobierał wodę i/ lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym;
3) ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, który
instaluje i utrzymuje dostawca usług;
4) ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego,
które instaluje i utrzymuje odbiorca usług, a w przypadku jego braku jako równą ilości

dostarczonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Pleszewie wody lub ilości wody
pobranej z ujęć własnych odbiorcy usług;
5) w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia
się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wskazań
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy;
6) odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie
określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub
dostarczenia w inny sposób;
7) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu wodomierza głównego lub
wodomierza zainstalowanego w lokalu, 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;
8) odbiorca usług dokonuje zapłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych,
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa w ramach przeprowadzonych prób technicznych
przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług;
9) podstawą ustalania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych jest stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków
i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych do
urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, które stwierdzono na podstawie wyników badań
wykonanych przez akredytowane laboratorium analiz fizyko-chemicznych ścieków.
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
1.

Zakres świadczonych usług dla taryfowych grup odbiorców

Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo dla taryfowych grup odbiorców obejmują:
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu
Spółki oraz prowadzenie rozliczeń za ilość zużytej wody,

2) zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz prowadzenie rozliczeń za ilość odprowadzonych
ścieków.
Warunki rozliczeń, stosowane przez Przedsiębiorstwo są zgodne z ustawą o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzeniem Ministra
Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzeniu
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków, a także Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na
terenie Miasta i Gminy Pleszew.
Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako
iloczyn ceny 1 m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz ilości pobieranej wody
(ilość odprowadzanych ścieków) wraz ze stawką opłat abonamentowych pobieranych raz w
miesiącu na odbiorcę usługi. Stawki te wynikają z kosztów utrzymania w gotowości urządzeń
wodociągowych lub kanalizacyjnych do świadczenia usług, jednostki usługi odczytu wodomierza
lub urządzenia pomiarowego oraz kosztów rozliczenia należności.
Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorców obejmują prowadzenie rozliczeń
za ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków ustalonej na podstawie odczytów:
1) wskazań wodomierza głównego,
2) wskazań wodomierza głównego i dodatkowego (liczącego wodę bezpowrotnie zużytą),
3) wskazań wodomierza lokalowego,
4) wskazań urządzenia liczącego ilość odprowadzanych ścieków lub w przypadku braku wodomierza lub urządzenia pomiarowego, w oparciu o przepisy dotyczące
przeciętnych norm zużycia wody.
2.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:
1) regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Miasta
Gminy Pleszew,
2) umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
3) przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków

przemysłowych

oraz warunków

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych,
fizykochemicznych i organoleptycznych.
Jakość dostarczonej wody w zakresie wymagań bakteriologicznych i fizykochemicznych jest
zgodna z normami krajowymi (rozporządzenie Ministra Zdrowia).

