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I. Zakres i ľodzaj pľowadzonej dzĺałalnoścĺ

,,EKo _ Skaľbimierz'' Sp. z o.o. prowadzi działalnośó gospodaľczą związaną z
zaopatrzeniem odbioľców w wodę i odbioľem ścieków, na podstawię zezwolenia udzielonego
ptzezZwząd Gminy Skaľbimierz w zakľesie :

_ zbioľowego zaopatľzetĺaw wodę i zbiorowego odprowadzaniaścieków
_ Regulaminu dostarczaniawody i odpľowadzaniaścieków

Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działania Spółki jest ujmowanie, uzdatnianie i
dostaľczanie wody oľaz odprowadzanie ścieków za pomocą lxządzefi kanalizacyjnych

będących w posiadaniu Spółki.

II. Rodzaje Í stľuktuľa taryf

W zakľesie zbioľowego zaopatľzęnia w wodę jak i zbioľowego odpľowadzania ścieków
wyłoniono jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług, któľa obejmuje:

- gospodarstwa domowe

- przemysł i usługi

- pozostali odbioľcy

Zgodnie z art. 22 ustawy Gmina rozliczanajest za ilość dostaľczonej wody do celów
przeciwpożaľowych oraz do zasilania publicznych fontann, do zraszania publicznych ulic i
teľenów zielonych.

ilI. Rodzaje orazwysokośó cen i stawek

W zakľesie zbioľowego zaopatrzenia w wodę i zbioľowęgo odpľowadzania ścięków
obowiązuje taryfajednoczłonowao zawierająca ceny odniesione do 1m3 dostarczanej wody i
1 m3 odprowa dzany ch ścieków.
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Tabela 1.1 Wysokośó cen dotyczącazbiorowego zaopatrzenia w wodę w okľesie
odldo12 o

Ceĺazłlm3

Lp Taľyfowa grupa odbiorców

netto brutto

Jednostka

miary

0 I 2 J 4

I
Grupa l. Wszyscy odbiorcy usług zbioľowego
zaopatrzenia w wodę, w tľffi Gmina za wodę
pobraną na cele przeciwpożaľowe jak i inne
cele wymienione w aľt. 22[Jstavły

3,40 3,67 złlm3
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Tabela 1.2 Wysokość cen dotyczącazbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie
od 13 do24

Cenazłlml
Lp Taľyfowa grupa odbioľców

netto brutto

Jednostka

miary

0 I 2 J 4

1
Gľupa 1. Wszyscy odbioľcy usług zbioľowego
zaopatrzenia w wodę, w tym Gmina za wodę
pobľaną na cele pľzeciwpożarowe jak i inne
cele wymienione w aľt. 22ĺJstawy

3,45 3,73 zllm3

W
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Tabela 1.3 Wysokośó cen dotycząca zbiorowego zaopatrzetia w wodę w okľesie
od 25 do 36

Cęnazłlm3
Lp Taľyfowa grupa odbioľców

netto brutto

Jednostka

miary

0 I 2 J 4

I
Gľupa 1. Wszyscy odbiorcy usług zbioľowego
zaopatrzenia w wodę, w tym Gmina za wodę
pobraną na cele przeciwpoŻuowę jak i inne
cele wymięnione w art. Z}LJstavĺy

3,50 3,78 zŁlm3
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Tabela 2.1
odldo12

Wysokośó cen dotycząca zbioľowego odprowađzaniaścieków w okľesie

Cenazłlm3
Lp Taryfowa grupa odbiorców

netto brutto

Jednostka

miaľy

0 I 2 J 4

1

Gľupa 1. Wszyscy odbioľcy
odprowadzania ścieków

usług zbiorowego
z miejscowości:

Skaľbimierz, Skarbimierz_osiedle, Pawłów
dot. odbiorców posiadających zawarte umowy
z,,EKo-Skarbimieľz'' sp. z o.o.

8,13 8,78 złlm'
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Tabela 2.2 Wysokośó cen dotycząca zbioľowego odpľowadzania ścieków w okľesie
od 13 do24

Cenazłlm3
Lp Taryfowa grupa odbiorców

netto brutto

Jednostka

miary

0 I 2 J 4

I

dot. odbioľców posiadających zawartę umowy
z,,EKo_Skaľbimieľz'' sp. z o.o.

Wszyscy zbiorowego

bimierz,

ruG Ipa usługodbioľcy
ścieków zodpľowadzania scowościmiej

Skaľ oSkaľbimierz- Pawłówsiedle,
8,13 8,78 złlm3

I2

T

Tabela 2.3 Wysokośó cen dotycząca zbiorowe go odpľowa dzania ścięków w okresie
od 25 do 36 cao

Ceĺazłlm3
Lp Taľyfowa grupa odbiorców

netto brutto

Jednostka

miary

0 1 2 J 4

I

dot. odbioľców posiadających zawarte umowy
z,,EKo_Skaľbimierz'' sp. z o.o.

zbiorowego
scowościmiej

I wGľupa szyscy odbioľcy usług
ekówsclodpľowadzania z

Skaľbimięrz' Skaľbimieľz-o Pawłówsiedle,
8,13 8,78 złlm3
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IV. Waľunkĺ rozlriczefi z uwzględnieniem wyposażenĺa nieruchomoścĺ w
przyrządy i uľządzenia pomĺaľowe.

4.1. odbiorca usług dokonuje zapŁaty za śwtadczone usługi na warunkach i w terminach

okľeślonych w umowie lub na faktuľze

4.2. itość: wody dostaľczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomieľza

głównego. Ilośó odebľanych ścięków ustala się ľównież na podstawie wodomieľza głównego,

jako ľówną ilość dostaľczonej wody.

4.3. Ilośó ścieków w budynkach wyposażonych w vtządzenia pomiarowe ustala się na

podstawie wskazań ty ch urządzen.

4.4. Ilość odpľowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbioľcami usług, którzy zainstalowali

na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości ńŻnic odczytów

wodomieľza głównego i dodatkowego.

4.5. w przypadku bľaku wodomieľza ilośó wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w

opaľciu o przeciętno nonny zużycia wody, okľeślone odľębnymi pľzepisami pľawa' a ilośó

ścieków w takim pľzypadku jako równą ilości wody wynikające z norľn.

4.6. JęŻeIi Pľzedsiębiorstwo Świadczy wyŁącznie usługę odprowadzania ścieków oľaz brak

jest urządzenia pomiarowego' ilośi ścieków ustala się zgodnie z pľzepisami dotyczącymi

pľzeciętnych norm zuŻycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych noľmach jako

równą ilości ścieków okĺeślonej w umowie.

V. Warunkĺ stosowanĺa cen ĺ stawek opłat

5.|. Zakres świadczonych usług

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wynikaj ące z zadań własnych

Gminy dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady

technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbioľowego zaopattzeĺia w wodę

budynków jednoľodzinnych i wieloľodzinnych oľaz budynków użýeczności publicznej,

pÍzęznaczonych na cele usługowo - handlowe i odbioľców pľzemysłowych.
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Woda poddawana jest tym samym procesom' a dla wszystkich odbiorców usług
dostawca wody instaluje wodomierze główne w miejscach przygotowanych pruezodbioľców

usług.

Spółka nie pľowadzi działalności w zakľęsie oczyszczartia ścieków, ścieki odbierane są

hurtowo do przedsiębioľstwa PWiK Brzeg zgodnie z zawaĺ:tąumową.

5.2. Standaľdy jakościowe obsługĺ odbioľców usług

okľeślone w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standaľdów jakościowych obsługi

klientów

w zakľęsie świadczonych usług Spółka ľealizuje zađania okľeślane w regulaminie

dostarczania wody i odpľowadzania ścieków, obowiązującym na teręnie jego działania, w

umowach zawartych z poszczególnymi odbioľcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

W pľzepisach pľawnych dotyczących ochľony śľodowiska oľaz ustalających wymagania

dotyczących jakości wody ptzeznaczonej do spożycia ptzez ludzi, w tym wymagań

bakteriolog iczny ch, fi zykochemicznych i oľganoleptycznych.

Jakość produkowanej wody jest zgodna z obowiązýącymi noľmami i podlega badaniom

zgodnie z haľmonogramem pľzezPaństwową Stację Sanitaľno_EpidemiologicznąwBľzegu.

W systemie wielozmianowym pracują służby zapewniające usuwanie zgłaszanych awaľii i

niespľawności w systemie wodociągowym lub kanalizacyjnym. Dla ułatwienia kontaktu ze

spółką, funkcjonuje biuro obsługi klienta, któľe mieści się w siedzibie spółki przy ulicy

Akacjowej 9 w Skarbimieľzu - osiedle tel. (77) 4lt-l4-15, dodatkowo funkcjonuje telefon

alarmowy, całodobowy o tlr 698-626-582.
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