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PLADA Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 17; Ogłasza

TARYFY DLA ZBIOROWEGO DLA ZAOPATRZENIA
W WODĘ NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE
na okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017r.
Taryfę opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych
przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Chrząstowice
1. Taryfa. Informacje ogólne
1.1 Podstawa prawna kształtowania taryf
PLADA Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach przedstawia niniejszy wniosek taryfowy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie Gminy Chrząstowice na okres 12 miesięcy od dnia
01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., obliczona na podstawie roku obrachunkowego od 01 września 2015r.
do 31.sierpnia 2016r.
Taryfy określają także warunki ich stosowania.
Taryfy opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20-23 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. 123, poz. 858) zwanej dalej
ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127 poz.886), zwanego dalej rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych obsługiwanych na terenie
Gminy Chrząstowice przez PLADA Sp. z o.o..
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów
ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania
publicznych ulic i terenów zielonych oraz na inne cele publiczne.
1.2 Definicje:
Użyte w taryfach określenia oznaczają:
1) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz
warunki ich stosowania;
2) odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
3) taryfowa grupa odbiorców usług – odbiorcy wyodrębnieni na podstawie charakterystyki zużycia
wody, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone
usługi.
4) taryfa wieloczłonowa – zawierająca ceny i stawki opłat.
5) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym
przyłączu wodociągowy;.
6) wodomierz dodatkowy(podlicznik) – przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, obok wodomierza głównego, mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej, w szczególności na cele technologiczne,
podlewanie ogrodów, terenów zielonych;
7) wodomierz – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej w każdym punkcie czerpalnym w
budynku wielolokalowym;
8) cena za dostarczoną wodę – wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody. Do
ceny dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
9) stawka opłaty abonamentowej – wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę
usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza i rozliczania należności za ilość dostarczonej
wody.
Do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości kreślonej odrębnymi przepisami.
2. Rodzaje prowadzonej działalności
PLADA Sp. z o.o. – prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie pozwolenia wydanego przez Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 19.10.2012r. nr GKM.7021.3.2012 .
Przedmiot działalności w zakresie objętym ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z poźn. zm.) – zwaną dalej
ustawą – stanowi dostawa wody za pomocą urządzeń wodociągowych będących w eksploatacji przedsiębiorstwa .
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest w szczególności:
- pobór, uzdatnianie i dostawa wody;
- poprawna eksploatacja ujęć wody w Dębskiej Kuźni, Dańcu i Niwkach;
- zapewnienie ciągłości dostaw wody o jakości zgodnej z obowiązującymi normami;
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych;
- prowadzenie gospodarki konserwacyjno remontowej sieci i urządzeń wodociągowych w celu utrzymania
ich w ciągłej gotowości eksploatacyjnej;
- działalność inwestycyjna w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych;
- dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowych na terenie Gminy
Chrząstowice oraz kontrolowanie poprawności wykonawstwa robót w tym zakresie;
- kontrolowanie podłączeń wodociągowych.
Działalność spółki regulowana jest w/w ustawą; Kodeksem Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000roku nr 94
poz. 1037 z późn. zm.) oraz determinowana postanowieniami Regulaminu Dostarczania Wody przyjętego
Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 września 2006r. nr XXXIX/275/2006r.
Przedsiębiorstwo działa na terenie Gminy Chrząstowice.
3. Rodzaj i struktura taryfy:
Obecnie wnioskowaną kalkulację cen i stawek opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia – oparto na
wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia zarówno kosztów bieżącej eksploatacji jak i utrzymania sieci i urządzeń wodociągowych.
Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:
- uzyskanie niezbędnych przychodów;
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen;
- eliminowania subsydiowania skrośnego;
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody;
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących;
Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono taryfę niejednolitą
wieloczłonową.
Istotnym elementem jest zastosowanie taryfy niejednolitej wieloczłonowej. Taryfa niejednolita wieloczłonowa w większym stopniu spełnia w/w postulaty niż taryfa jednolita jednoczłonowa. Decydują o tym
również względy ekonomiczne – zastosowanie opłaty stałej zapewnia większą stabilność funkcjonowania
przedsiębiorstw. Należy przy tym pamiętać, że znaczna część kosztów ogółem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych to koszty stałe. Oznacza to, że nawet jeżeli nie występuje sprzedaż i nie ma z tym

związanych przychodów (ograniczenie spożycia w gospodarstwach domowych i wśród innych Odbiorców), przedsiębiorstwo ponosi koszty związane z tym, że w każdej chwili jest w stanie świadczyć swoje
usługi tam gdzie obecne są jego urządzenia.
Dlatego przedmiotem niniejszego wniosku są, oprócz cen wyrażonych w złotych za m3 dostarczonej wody,
zastosowane stałe opłaty abonamentowe na jednego odbiorcę wyrażone w złotych na jednego odbiorcę na
miesiąc. Uzasadnienie stosowania takiej opłaty znajduje uzasadnienie w dalszej części wniosku.
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita wieloczłonowa składająca się z:
- ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody;
- stałych opłat abonamentowych, wyrażonych w złotych na odbiorcę na miesiąc
W rozliczeniach z Gminą za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny wyrażone
w złotych / m3 w wysokości ustalonej w taryfowej grupie W4.
4. Taryfowe grupy odbiorców.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanym dalej rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług uwzględniając lokalne uwarunkowania
w szczególności:
- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach Odbiorców
usług, mierzoną kosztami jednostkowymi;
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów;
- strukturę planowanej taryfy;
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia;
- stabilność stosowanych metod alokacji;
- wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;
4.1 Zaopatrzenie w wodę
Uwzględniając powyższe w zakresie cen za dostarczoną wodę występuje jedna grupa taryfowa obejmująca
wszystkich Odbiorców usług wodociągowych.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono, na podstawie celu zużycia wody, a także na podstawie sposobu rozliczeń świadczonych usług siedem taryfowych grup odbiorców:
Grupa pierwsza W1
obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających wodę
na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na
podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa druga W1a
obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa trzecia W2
obejmuje przemysłowych i poza przemysłowych odbiorców wody oraz odprowadzających ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe
np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i
pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w
1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa czwarta W2a
obejmuje przemysłowych i poza przemysłowych odbiorców wyłącznie wody na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych
za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym.
Grupa piąta W3
obejmuje przemysłowych i poza przemysłowych odbiorców wody oraz odprowadzających ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe
np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i
pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w
3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa szósta W3a
obejmuje przemysłowych i poza przemysłowych odbiorców wyłącznie wody na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych
za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym.
Grupa siódma W4
obejmuje Gminę, która wnosi opłaty za pobór wody do celów określonych w art 22 ustawy rozliczana wg
Regulaminu Dostarczania Wody na Terenie Gminy Chrząstowice
Wprowadza się stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych zgodnie z §5 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 886)
Stawka opłaty wynikającej z kosztów przeprowadzania prób technicznych przyłącza wybudowanego przez
odbiorcę usług do urządzenia wodociągowego
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Plada Sp. z o.o. przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług, stosować będzie taryfę wieloczłonową zawierającą jednolite ceny za pobraną wodę i różne stawki opłat abonamentowych
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla zidentyfikowanych grup taryfowych odbiorców obowiązuje
taryfa przedstawiona poniżej w Tabeli A oraz Tabeli B. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
obowiązani są do zapłaty przedsiębiorstwu za świadczone usługi:
- cenę wyrażoną w złotych za metr sześcienny (m3) dostarczonej wody, Stawka opłaty kalkulowana jest
jako iloczyn ceny 1m3 wody i ilości zużytej przez Odbiorcę - TABELA A
- stawkę opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę naliczaną comiesięcznie każdemu odbiorcy
niezależnie od ilości pobranej wody, także w przypadku całkowitego braku poboru wody. Stawka opłaty
abonamentowej wyrażana jest w złotych /odbiorcę / miesiąc - TABELA B.
- stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych wyrażoną w złotych, pobieraną od odbiorcy usług, który wybudował przyłącze wodociągowe (koszt odbioru technicznego) - TABELA C
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Tabela A. Wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Cena/stawka
Netto

z VAT

Jednostka
miary

3

4

5

6

Cena za 1 m3
dostarczonej wody

3,24

3,50

zł/m3

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

1

2

1.

Grupy W1, W1a, W2, W2a, W3,
W3a, W4

Tabela B. Wysokość stawek opłaty abonamentowej.
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

1

2

3

1.

Grupa W1 obejmuje gospodarstwa
domowe, właścicieli, zarządców
budynków wielorodzinnych
zużywających wodę na
cele socjalno-bytowe oraz
odprowadzających ścieki
bytowe rozliczanych za ilość
zużytej wody na podstawie
wskazań wodomierza głównego
rozliczani w 3 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym.

2.

Grupa W1a obejmuje
gospodarstwa domowe,
właścicieli, zarządców budynków
wielorodzinnych zużywających
wyłącznie wodę na cele socjalnobytowe rozliczanych za ilość
zużytej wody na podstawie
wskazań wodomierza głównego
rozliczani w 3 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym.

Netto
4

z VAT
5

Jednostka
miary
6

Tabela C. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych.

Opłata abonamentowa

Opłata abonamentowa

3.

Grupa W2 obejmuje odbiorców
wody przemysłowych i
poza przemysłowych oraz
odprowadzających ścieki
bytowe na inne potrzeby
niż gospodarstwa domowe,
przeznaczonej do spożycia lub na
cele socjalno-bytowe np. placówki
opiekuńczo-wychowawcze i
oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki
zdrowia, zakłady usługowe i
pozostałych, rozliczanych za
ilość zużytej wody na podstawie
wskazań wodomierza głównego
rozliczani w 1 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym.

4.

Grupa W2a obejmuje odbiorców
wyłącznie wody przemysłowych
i poza przemysłowych na inne
potrzeby niż gospodarstwa
domowe, przeznaczonej do
spożycia lub na cele socjalnobytowe np. placówki opiekuńczowychowawcze i oświatowe,
hotele, sklepy, ośrodki zdrowia,
zakłady usługowe i pozostałych,
rozliczanych za ilość zużytej
wody na podstawie wskazań
wodomierza głównego rozliczani
w 1 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym.

5.

Grupa W3 obejmuje odbiorców
wody przemysłowych i
poza przemysłowych oraz
odprowadzających ścieki
bytowe na inne potrzeby
niż gospodarstwa domowe,
przeznaczonej do spożycia lub na
cele socjalno-bytowe np. placówki
opiekuńczo-wychowawcze i
oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki
zdrowia, zakłady usługowe i
pozostałych, rozliczanych za
ilość zużytej wody na podstawie
wskazań wodomierza głównego
rozliczani w 3 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym.

6.

Grupa W3a obejmuje odbiorców
wyłącznie wody przemysłowych
i poza przemysłowych na inne
potrzeby niż gospodarstwa
domowe, przeznaczonej do
spożycia lub na cele socjalnobytowe np. placówki opiekuńczowychowawcze i oświatowe,
hotele, sklepy, ośrodki zdrowia,
zakłady usługowe i pozostałych,
rozliczanych za ilość zużytej
wody na podstawie wskazań
wodomierza głównego rozliczani
w 3 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym.

Opłata abonamentowa

Grupa W4 obejmuje Gminę,
która wnosi opłaty za pobór wody
do celów określonych w art 22
ustawy rozliczana wg Regulaminu
Dostarczania Wody na Terenie
Gminy Chrząstowice

Opłata abonamentowa

7.

Cena/stawka

Stawka opłaty abonamentowej jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w §13 pkt. 3
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127. poz. 886). Jest stosowana odrębnie w następujących przypadkach:
1) Za utrzymanie gotowości do świadczenia usług wodociągowych;
2) Za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody - w rozliczeniach na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
Opłaty te pokrywają odpowiednio następujące koszty:
Ad 1). utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych;
Ad 2). rozliczenia należności za wodę.
W rozliczeniach z Gminą Chrząstowice za wodę pobraną na cele określone w artykule 22 ustawy
obowiązują ceny wyrażone w zł/m3.
Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z art. 1, pkt.9) do 12) rozporządzenia. Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W chwili składania wniosku
8%.

Opłata abonamentowa

Opłata abonamentowa

Opłata abonamentowa

4,69

4,74

4,84

4,95

4,77

4,83

0,00

5,07

5,12

zł/
wodomierz
główny/
miesiąc

zł/
wodomierz
główny/
miesiąc

5,23

zł/
wodomierz
główny/
miesiąc

5,35

zł/
wodomierz
główny/
miesiąc

5,15

zł/
wodomierz
główny/
miesiąc

5,22

zł/
wodomierz
główny/
miesiąc

0,00

zł/
wodomierz
główny/
miesiąc

Cena/stawka
Lp.

Rodzaj stawki

Wyszczególnienie

1

2

3

1.

Opłata za przyłączenie do
urządzeń wodociągowych

Opłata
jednorazowa

Netto
4
70,00

z VAT
5
86,10

Jednostka
miary
6
zł/
przyłącze

W stawce opat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych są ujęte wszystkie koszty związane z:
- odbiorami technicznymi związanymi z dopuszczeniem urządzeń do użytkowania, przez przedsiębiorstwo
Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z art. 1, pkt.9) do 12) rozporządzenia. Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W chwili składania wniosku
23%.
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości odbiorców w przyrządy
i urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w punkcie 1.1. niniejszego wniosku
o zatwierdzenie taryf. W przypadku odbiorców wody wyposażonych w wodomierze, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań tych wodomierzy, a w przypadku ich braku ilość
dostarczanej wody ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych 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 na pisemny wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości
działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca
pokrywa koszty takiego sprawdzenia.
Opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa
odbiorca ponosi z chwilą wykonania prób technicznych wybudowanego przez niego przyłącza.
Opłata abonamentowa jest stała i ustalona za każdy miesiąc, także w przypadku braku poboru
wody. Ze względu na zróżnicowane okresy rozliczeniowe dla poszczególnych grup taryfowych
opłata stała będzie naliczana jako iloczyn stawki opłaty abonamentowej dla danej grupy taryfowej
i ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym obowiązującym dla danej grupy taryfowej.
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i pobierane są co kwartał, w którym świadczone były usługi.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w
terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
W taryfie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz Regulaminem dostarczania wody obowiązującym na
terenie Gminy Chrząstowice.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające
z zadań własnych Gminy, dokonywane jest dla wszystkich Odbiorców usług w oparciu o takie
same zasady techniczne i technologiczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę
budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele handlowo-usługowe i innych Odbiorców. Woda poddawana jest tym samym
procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców usług i pod względem wskaźników fizyko-chemicznych oraz bakteriologicznych odpowiada warunkom podanym w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).
Brak zróżnicowania ceny wody na różne grupy Odbiorców wynika z braku możliwości identyfikacji stosownej grupy docelowej. Która może uzyskać finansowe wsparcie.
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowani standardów jakościowych obsługi Odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które określone zostały
w Regulaminie dostarczania wody dla Gminy Chrząstowice.
W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:
- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania;
- umowach z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowych;
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.
Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dostarczania Wody obowiązującym na terenie jego działania.
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