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• T ryfow grypy odbiorców
n t rcf1i~ llHuty Pokót S,A,

I. Rodl

Y'ług: ob{}Jmuj w ~y~tki h odbiorców wody ~ uJ~ć

I wY80ko6ć o n I t w k opł t

8.1 W rOIlIcIeni
ł

ch I do t

reI

ną wodę:

1) cen .• z 1 m~dOlt rczonej wody:

4,10 zł netto + VAT 8 % 1\1I4,43zł
2) ,tawka opłaty abonamentoweJ - nie z leineJ od ilości dOlt rczonej wody,
płaconej z każdy mieli c bez względu n rozml ry dokonanego poboru wody
lub też Jego całkowitego er ku, wyr żona w złotych n odbiorc, ulług ZI
okrea rozliczeniowy:

1,11 zł netto + VAT 8 % II S,SI zł
8.2. W rozliczeniach za odebrane iclekl:
1) cena· wyrażona w złotych za 1 m~odebranych ścieków:

8,'10 zł notto + VAT 8 %

II

'1,24 zł

2) Itawka opłaty abonamentoweJ - nie przewiduje II,
3) cena" wyrażona w złotych za 1 m~ odebranych 6cleków pochodz_cych z wód
opadowych I roztopowych:

2,8S zł netto + VAT 8% II 3,20 zł
S.3. WYlok066

Itawek opłat Jednoltkowych
za przekrocIenie wlrunkow
wprowadzania 6eleków prlemYlłowyeh do urzłldzeń kanalizacyJnych, za
1 kg lubataneJI w tym lubataneJI wyrażonych Jako waklinlkl-

Parametr
Rteć
Kadm
Heklachlorocvklohek8an (HCH)
Tetrachlorometan
Pentachlorofenol (PCP)
Aldrvna (C12H8CIS)
Oleldrvn. (C12H8CISO)
Endrvna CC12H8CI80·)
Izodrvn. CC12H8C18)
Cwuchloro-dwufenvlo-trolchloroetan (OOT)

Stlwka
Stawki
opłaty
opłaty
w złZI kg
W złzl kg
lubltaneJI
lub.taneJI
(netto)
(z VAT 8%)
1161 ee 124379
1161 ee
124379
126696
136843
1161 ee
124379
1161 SS
124379
126696
136e 43
126696
136843
12156915
138643
125596
136843
126696
136e.43

WieloDi~fścle-nj()we chlorowonedwufenvlo 7~
Wielopieraci0niowo chlorowone trolfenyle (POT)
I=łcksachlorob.nzen (l=łeB)
--Heksl\chlorobutadlen (HCBD)
Trlchlorometnn (CI=łCI3)
1 2- dlchloroetan ( OC)
Trlchloroetvlen (TI I
TetrachloroetYlen ••ER)
Trichlorobenzen (' CB)
Araen
Bar
aerYI
Bor
Chrom+6
Chrom ogólnv
Cynk
Cyna
Kobalt
Mledt
Molibden
Nikiel - -Ołów
Selen
Srebro
Tal
Tvtan
Wanad
Antvmon
Fenole lotne
FOlfor oQólnv
W4talowodorv rODoDochodne
Cy anki wolne
Cv anki zwlazane
Fluorki
Azot amonowy
Azot azotynowy
Zawlealnv
Chlorki
Siarczany
Siarczyny
Fluorki
Siarczki
Rodanki
Fenole lotne
Subltancleekatrahulace Ile eterem naftowym
Insektvcydy fosfooraanlczne
Lotne zwlazkl chlorooraanlczne (VOX)
Adlorbowalne zwllzkl cloroaenlczne (AOX)
4

-

1266,96
125595
1161.e6
1151 ee
1151,66
1161.88
1151 66
1151 86
1151 66
88343
691 02
691 02
69102
86343
691 02 _
691 02
69102
69102
88343
69102
88343
863.43
69102 863,43
89102
891 02
691 02
86343
46066
2831
460,66
86343
69102
26326
2631
2631
487
487
487
1581
26326
86343
46086
46065
46066
1161 ee
86343
86343

f3~,6,43
131,6.43
12~319
124319
124319
124379
124379
124379
124379
93250
74630
74630
74630
93250
74630
74630
74830
74630
93250
74630
93260
93260
74830
93260
74630
74630
74630
93260
49750
2841
49760
93260
74830
28431
2841
2841
626
628
626
1707
28431
93250
49760
49760
49760
124379
93260
93260
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8. Warunki rOIlIcI ń I uWIgl,dnlonłem wypoaatenla ni ruchomoicl w
prlyrl dy ł rl dl ni poml row.:
1.1. Rozliczeni z zbiorowe z opatrz nie w wodę I zblorow dprow dz ni
'cieków prow dzone 8 zgodnie z przepl mi Ult wy I Rozpą,r~dzenl .
•2. O ile umowa z warta z Odblorc uaług nie atanowlln cz J opł t za zbiorowe
z opatrzenie w wodę I zbiorowe odprowadzani łcleków pobierana j It z
każdy okres rozliczeniowy,w którym były łwladczone ulługl,
1.3. Opł t bon mentowa regulowana Jest przez Odbiorcę usług niezależnie od
t go, czy Odbiorca ulług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.
•4. Odbiorca u ług dokonuje zapłaty z doat rezoną wodę I odprowadzone łclekl
n warunkach I w termin ch okrełlonych w umowie.
1.1. Opłaty abonamentowe dotycz_ wazyatklch odbiorców uaług I zależne al, od
lIołcl wodomierzy głównych. Opłata abonamentow jeat opł tą za utrzymanie
w gotowołcl do świadczenia uaług urządzeń wodocl_gowych lub
kanalizacyjnych oraz jednoltkę uaługl odczytu urządzenia poml reworozliczeniowego, Odbiorca ulług może opłacać klika opłat abonamentowych,
w z,leżnołcl od 1I0łclwodomierzy głównych lub przył,czy wodociągowych.
1.1. 1I0ić wody dOlt rezon'j do nloruchomoicl ultala al na pod t wie wakazań
wodomierza głównego. T kŻt na podatlwle wak zań wodoml rZI głównego
ustala al" jako 1I0ić rownł\ dostarczonej wody, 1I0łć odebr nych łcleków
z ni ruchomoicl.
1.7. 1I0łć łcleków w bydynkach I obiektach wypoaażonych w urz dz,nl,
pomiarowe ustala al, na podatawl, wskaz ń tych yrzł\dzeń,
8.8. W przypadku braku wodomi rz, głównego, nie dłużej niż do terminy
okreilon.go ustawł\, 1I0ić wody doat rezon'j do nlerychomołcl yatal' Ilę
w oparciu o prz clętn. normy zyżycl, wody, okreilone odrębnym przepl.em
praWI, I 1I0łć 'cleków w takim przypadku jlko równ_ 1I0icl wody wynlkaj_cej
z norm.

pr~~dllłiębiorstwe weeeet g wOal<n lił cyjn
iwl dOły wył eznl@
usłu odprow dz ni łel k6w er ~ br~k j~st lir .łl\dz ni eemt rew go, lIoić
ioleków ust IIit się zgodni ~ pr~Qpl8 mi dotycz cyml prz ci tnych norm
zuzycl wody, w przyp ełkuer ku odnles! ni w tyoh normach .••J ke równ
lIośei ci ków okret\lon j w umowie.

I. • J~lf!łll

8.10. W przyp eku stwierdzeni ni pr wldłow go działani' weeemt rz główne o

1I06ć pobr neJ wody ust la alę n podat wl średniego zużyci wody
w okr.lle 3 miesięcy przed stwierdzeniem nlespr wnoacl dział nia
wodomierza, a gdy nie Jestto możlIw = n podał wie średniego zużyci wody
w n logicznym okresie roku ubiegłego lub Iloczynu średniego miesięcznego
zużycia wody w roku ubiegłym I liczby miesięcy nlepr widłowego dzi łani
wodomierz.

7. Wlrunkl,toaowanla o n I,taw kopłat
7.1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców
7.1.1.
7.1.2.

Zaopatrzenie w wodę - obejmuje pobór, doatarczanlo wody do celów
wskazanych w umowie z odblorc usług.
Odprowaclzanlełcloków odbiór aoloków poprzez aleć kan IIzacyJną.
on

7.2. StandardyJako6cloweobsługi usług

Okreilone w taryfie ceny I stawki opłat łą stOłowane przy zlchow nlu
standardów Jakołclowych obsługi klientów wynlkaJ_cych z obowiązujących
przepisów pr wal standardów wyszczogólnlonychIW zezwoleniu na prowadzenie
dzlałalnoscl w ,zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę I zbiorowego
odprowaclzanlaacleków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Rad, Miasta.
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