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DECYZIA

Na podstawie art. 24b ust.1, 24c ust. 2 oraz art. 27a ust. L ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym Zaopatrzeniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ściek w (t. j. oz. U.z2o2o r. poz. 2028,
dalej: ,,Uzzwoś" ), w związku z art. 104 s 1- ustawy z dnia ].4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U.ToŻL r., poz.735ze zm., dalej:,,Kpa"), po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego z wniosku Gminy Pacan w z dnia 23 listopada2o2L r., uzupełnionego pismami z dnia
14, 20 oraz 22 grud nia 2O2I r.,

zatwierdzam taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściek w
na terenie gminy Pacan w na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji orazjej integralną część.

Na podstawie art.Io7 5 4 Kpa odstępuję od uzasadnienia decyzji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o kt rej mowa w art. Ż4d uzzwoś. opłatę W Wysokości 53o,o7 zł uiszcza
się na rachunek bankowy organu regulacyjnego Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie _

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodne-j."'w*,,.Krakpwie: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr konta
50 1130 Lot7 oo2o 1510 6720 oo26,w terriiir,rieila.dni od dnia, w kt rym decyzja stała się ostateczna.
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POUCZENIE

od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Paristwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie. odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Krakowie Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec

organu, kt ry wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się

prawa do wniesienia odwotania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzvmuia:
1. Adresat - zpo
2. RZT ala.
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i. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia ;ł'#:'i|ęY'zfi*#Wgn''*""
o dprowadzania ściekriw.

1. Informacje og lne.
Niniejszy plojekt taryfy dla zbiorowego Zaopatrzenia w wodę i odprow adzeruaściek w, przedłoŻony

ptzez Gminę Pacan w, za'wlera propozycję cen i stawek opłat za zbtorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ściek w, na okres 36 kolejnych miesięcy.

Taryfa określa r wniez warunki stosowania cen i stawek opłat
Niniejszy wniosek taryfowy opracowano zgodnie z zapisarni:

Ustawy zdnta'l czerwca2001r. o zbiorowym zaopattzeniu w wodę i odprowadzeniu ściek w
(tj. Dr.U. z 2020 r. poz. 3]0, 2B4, 695, 7B2,875, 1378. z poź Zm.),

Ustawy zdnta20.01 ,20I7r. Prawo wodne (t j,D, U. z 20]7 poz. I12] z poź zm.)
Rozporządzerua Ministra Gospodarki Morskiej i Żeg\ugi Środlądowej z dlta27 Lutego 2018r.
w sprawie określaruataryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy, oraz warunk w rozItczen za
zbiorowe zaopatrzente w wodę i zbiorowe odprowadzan7e ściek w (tj Dz. U. Z dnia
02.03.20 IBr. Poz. 472),
Rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 2Ż.I2.Ż017r. w sprawie jednostkowych stawek opłatza
usfugi wodne (tj.D, U. z dnia 30.12.201Tr. poz. 2502).
Rozporządzenie Rady Ministr w z dnia 13 grudnia 2aI9 r. zmieniające rozporządzente w
sprawie jednostkowych stawek opłat za usfugi wodne (Dz.U, 20I9 poz. 245 2) .

Przedstawione taryfy określono odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzetta w wodę i odprowadzenia ściek w, opracowane zostaĘ w spos b
zapewniający uzyskanie niezbędnychprzychod w, ochronę odbiorc w usfug przed. nieuzasadnionym
wzrostem cen i stawek opłat, eliminowaniem subsydiowania skrośnego, motywowania odbiorc w o'i'g
do racjonalnego uzytkowania wody i ograniczeniaprodukcji ściekow.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorc w usfug w zakresie dostawy wody i
odbioru ściek w z wyłączeniem odbiorc w hurtowych wody i dostawc w hurtowych ściek w
dowozonych z teren w nieskanalizowanych, kt rzy posiadają podpisane z Gminą Pacan w umowy
cywilno - prawne na powyzsze usługi.

Gmina Pacan w _ dostawca usfug zwlązalych z dostawą wody i odbiorem ściek w wykonuje w/w
obowiązki zgodnie zprzyjętym ,,Regulaminem dostarczania wody i odprow adzaruaściek w na terenie
Gminy Pacan w" zat:wier,dzonym Uchwałą Rady Gminy Pacan w Nr. IIV21/18 Rady Gminy Pacan w
z dtta07.I2.201B r. w sprawie uchwalenia,,Reguląminu dostarczan7awody i odprowadzaniaściek w
na terenie Gminy Pacan w". Ze względu na fakt tż na terenie Gminy Pacan w obowiązują tarył
jednolite bez podziĄ na grupy taryfowe zakres i standardy dotycząwszystkich odbiorc w.

Ż. R.odzaj prowadzonej działalności.
Gmina Pacan w, prowadzi działalnoś w zakresie zaopatrzeltaw wodę i odprowadzenia ściek w

napodstawieart.7ust. 1pkt3 ustawy zdnia8 marca 1990r' oSamorządziegmirrnym (tj.Dr.(]. z 2020
r. poz. 7]3, ]378 z p ź,*.), zgodnie zzapisami kt rego do zadari własnych gminy nalezy zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wsp lnoty, w zakresie wodociąg w i zaopatrzenia w wodę, kanaiizacj1, a pkŻe
usuwania i oczyszczal|7a ściek w komunałrych oraz utrzymani awządzeri sanitarnych.

W zwtązku z powyższym szczeg łowe zasady dostawy wody i odbioru ściek w zawarte zostĄ w
regulaminie dostarczania wody i odprowadzenia ściek w zatwierd'zonym uchwałą Rady Gminy
Pacan w Nr. trV21lI8 z dnia 07.12. 2018 r.

Przedmiotern działalności w zakresie opisanym w niniejszym punkcie wniosku jest:
zbiorowe zaopatrzenie w wodę za pomocą posiadanych urządzeri wodociągowych tj.: ujmowanie ,
uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom z kt rymi zawarto umowy.
zbiorowe odprowadzanie ściek w za pomocą posiadanych urządzen kanalizacyjnych tj.:
oczyszczanie i odprowadzanie ściek w dostarczanych przez ushrgobiorc w z kt rymi zawarto
umowy.

Gmina Pacan w prowadzi r wniez sprzedaz hurtową wody d1a Gminy oieśnica ) oraz dla
przedsiębiorstwa ,,Wienerberger''. Dostawcami hurtowymi ściek w są przedsiębiorcy zajmujący Się
odbiorem ściek w od mieszkaric w Gminy Pacan w wozami asenizacyjn1łrri.
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Gmina Pacan w nie dokonuje zakupu hurtowego wody od dostawc w zewnętrzny,ch. Scieki z terenu

miejscowości objętych Aglomeracją Swiniary traftają do oczyszczalnt ściek w w m. Swiniary na terenie
Gminy Solec Zdr j, kt ra została wybudowana przez obie Gminy. Gmina Pacan w partycypuje w
kosztach jej eksploatacjt, koszty te zostĄ uwzględnionę w kalkulacji koszt w za ścieki.

3. Rodzaj i struktura taryf
Kalkulację opłat Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzantę ściek w, zgodnie z

obowiązującymi przepisami w sprawie określenia taryĘ, wzoru wniosku o zatwierdzante taryf oraz
wzoru roz\tcze za zbtorowe Zaopatrzente w wodę i zbiorowe odprowadzerue ściek w, oparto na
wartości niezbędnych przychod w z okresu ostatnich 36 miesięcy roku obrachunkowego
poprzedzającego wprowadzenIę nowych taryf - w niniejszyrn wniosku przyjęto okres od 01.01.2018r
do 31 .t2.2020r. Uzyskanie niezbędnych przychod w jest niezbędne do pokrycia koszt w eksploatacji
bteŻących remont w i utrzymania instalacji, urządzeni obiektow słuzących do prowadzetta działalności
określonej w pkt. 2ntntejszego projekro t*ył.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gmina przedkłada taryfę jednolitą wieloczłonową
obejmującą:
- cenę za Im3 dostarczonej wody
- stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc'
Powyzszataryfajest taryfą jednolitą -bez podziafu na grupy taryfowe.

w zakresie zbiorowego odprowadzania ściek w Gmina przedkłada taryfę jednolitą
jednoczłonową obejmującą:
- cenę za Im3 odprowadzonych
Powyzszataryfa jest taryfą jednolitą -bez podziału na grupy taryfowe.

W przedstawionej kalkulacji zastosowano taryĘ progresyvvną Z cerLą za 1m3 wody i ściek w
wzrastającą od 1 roku obowiązywania taryf.

4. Taryfowe grupy odbiorc w usług
W przedstawionej kalkulacji Gmina dokonała alokacji koszt w na taryfowe grupy odbiorc w usług
uwzględniając kryteria zawartew Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Środlqdowej
w sprawie olcreślania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunk w rozliczeri za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekow.

- w zak'ręsie zbiorowego zaopatrzenia w wodę uwzględniono jedną grupę taryfową:
odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę tj. w szczeg lności: gospodarstwa

domowe, (zlokalizowane w budynkacb. mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych),
gospodarstwa rolne (pobierające wodę na cele związane z produkcją rolną), podmioĘ
gospodarcze prowadzące działalność usługową, handlową, produkcyjną i przemysłową, insĘtucje
ażyteczności publicznej, plac wki oświatowq oruz Gmina, rozliczani na podstawie odczyt w
wodomierza gł wnego' lub na podstawie przepis w dotyczących przeciętnych norm zużyciawody.

- w zakresie zbiorowego odprowadzanta ściek w uwzględniono jedną grupę taryfową:
odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ściek w tj. w szczeg lności: gospodarstwa

domowe, (zlokalizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych),
podmioĘ gospodarcze prowadzące działalność usługową, handloWą, produkcyjną i przemysłową,
insĘtucje użyteczności publicznej, plac wki oświatowe, oraz Gmina, rozliczani na podstawie
odczyt w wodomierza gł wnego' pomniejszonego o zużycie wody bezpowrotnie zużytej zgodnie
ze wskazaniami wodomierza dodatkowego, lub na podstawie przepis w doĘczących przeciętnych
norm zużycia wody.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usfug, obowiąĄą następujące ceny i stawki opłat:

cena za dostarczona wodę _ rozumiana jako wielkoś wyrazoną w jednostkach pienięznych, ktorą
odbiorca jest zobowiązarty zapłactć za 1,00 m3 dostarczonej wody, do ceny dolicza się obowiązujący
podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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cena Za odprowadzone ścieki - rozumiana jako wielkoś wyrażoną w jednostkach pienięznych,

ktorą odbiorca jest zobowląZany zapłacic za L,0O m3 odprowadzonych ścilk w socjalno bybwych,
do ceny dolicza się obowiązląący podatek zgodnie z obowiązującymiprzepisami,
stawka opłaty abonamentowej - rozumiana jako wielkoś wyraŻoną w jednostkach pienięznych'
ktorą odbiorca jest zobowiązany zapłactc zautrzymanie w gotowości do świa dczen1a.''iog uiządzen
wodociągowych, koszty ZwIązaLe z odczytem wodomierza i kosźy niezbędnych-czynności
admini stracyj nych zw iązanych z dokonywaniem o dc zyt w'

Tabela 1.

Wysokoś cen i stawek opłat dotyczących zaopatrzenia w wodę, z podziałem na poszczeg lne okesy
obowiązywania stawek, netto

Wyszczeg lnienię WielkoŚć cen i stawek opłat
Taryfowa

grupa
odbiorc w

usfug

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od
Ido 12 miesiąca
obowiązyrvania

nowei tarvfu

W okręsie od 13

do 24 miesiąca
obowiązywania

nowei tarvfo

W okresie odŻ5
do 36 miesiąca
obowiązywania

nowęi tarvfu

Grupa 1

- cęna wody (zUm3) 3,06 zł 3'08 zł 3110 zl
- stawka opłaty abonamentowej
(złlm-c) 5,30 zl 5,30 zl 5,30 zł

Tabela 2.
Wysokoś cen i stawek opłat dotyczących odprowadzenia ściek w , zpodztałem na poszczeg lne okesy
obowiązywania stawek, netto

Wyszczeg lnienie Wielkość cęn i stawek opłat

Taryfowa
grupa

odbiorc
w usfug

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od
1do 12 miesiąca
obowiązywania

nowej taryfy

W okresie od
I3do 24 miesiąca
obowiązyłvania
nowej taryfy

W okręsie od
I3do 24
miesiąca

obowiązywania
nowei tarvfu

Grupa 1

- cęna usfugi odprowadzania
ścięk w (zUm3\ 5,38 zl 5,43 zł 5,48 zl
- stawka opłaĘ abonamęntowej
(złlm-c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Zgodnte z aktualnie obowi ązującymi przepisami stawka podatku VAT za dostarc zoI7ą wodę i
odebrane ścieki wynosi 8%.

Przy rozltczętttach za dostarczona wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z cer'' za
iloś pobranej wody W ffi3, oraz stawki opłaty abonamentowej zakaŻdy miesiąc płatnej tięzależnie od
ilości pobranej wody.

Przy rozliczeruach za odprowadzone ścieki obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się Z cęny
za iloś odprowadzonych m3 ściek w do kanaltzacji sanitarnej.

Z uwagi na brak na terenie Gminy Pacan w zakład w produkcyjnych, produkujących i
wprowadzających do kanalizacjt sanitarnej ściek w komunalnych w kalkulacji nie uwzględniono
wyliczeri stawki opłat zprzekroczenie warunk w odprowadzatia ściek w przemysłowych.

Szczegoły kalkulacji przedstawiono w tabeli ,,C'' - ,,Ustalenie poziomu niezbędnyc-h przychod w,,,
oraz tabel ',F 1,F Ż, F 3'' _,,Kalkulacja cen i stawek opłat zazaopatrzenie w wodę i odprowadzatle
ściek w metodą alokacji prostej'' oddzielnie dla kazdego roku obowiązywania nowych taryf.

6. Warunki rozliczeil' z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe.
Rozliczenia za zbiorowe zaopattzenie w wodę i zbiorowe odprowadzęnie ścięk w prowadzone Są zgodtie z

przepisami Ustawy i Rozporządzenia taryfowego' na podstawie określonych w taryfie cen i stawek op]at, oraz
ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ściek w.
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W zakresie zaopatrzerńa w wodę:
I1oŚć dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazania wodomierza (lub wodomierzy)
gł wnego, a w prąrpadku jego braku, na podstawie przeciętnych nortn niycia wody określonych
rozporządzeniem.
Rozliczente zapobraną wodę stanowi Sumę opłaĘ abonamentowej o iloczynu wskazati wodomierza i stawkt za I

m3 wody zgodnie ztaryfą.
W prąrpadku stwierdzentanieprawidłowego działania wodomierza głownego, ilośc pobranej wody określa się na
podstawie średniego ntżycta wody na danej posesji w okresie 3 miesięcy poprzedzających stwierdzenie jego
niesprawności, lub na podstawie średniego ruŻycia wody w analogiczrrym okresie roku poprzedniego.
W przypadku braku wodomierza gł wnego, iloś pobranej wody ustala się na podstawie nonn nlŻycta wody _

z godnie z obow tąntjącymi przepisami.
opłata abonamentowa naliczana jest ntęza\ęŻnte od tego czy właściciel nieruchomości pobierał wodę w danym
miesiącu czy flLe.

Koszty wody ru$ej na celę p.poŻ pokrywa Gmina Pacan w.
W zakresie odprowadzania ściekriw:

I1ość odprowadzonych ściek w z nieruchomoŚci podłączonych do sieci wodociągowej t kanaLtzacyjnej i
wyposazonej w wodomierz głowny, określa się jako ilośÓ wody pobranej na nieruchomości. W prąpadku gdy
nieruchomość wyposazona jest w dodatkowy oplombowany |icznik (podlicznik) Itczący wodę bezpowrotrie
zuŻytą (nie wprowadzoną do kanalizacji sanitarnej), ilość odprowadzonych Ściek w obliczana jest jako roŻntca
wskaza wodomierza głownego i podlicznika. W prąpadku nieruchomoŚci nie wyposazonej w licznik iloŚÓ

Ściek w określana jest na podstawie przeciętlrych norm nlĘcia wody okreŚionychrozporządzeniem.
W przypadku stwierdzenla nieprawidłowego działania wodomierza gł wnego, ilość odprowadzonych ściek w
określa się na podstawie średniego nlĘcia wody na danej posesji w okresie 3 miesięcy poprzedzających
stwięrdzenie jego niesprawności, lub na podstawie Średniego nlŻycia wody w analogicznym okresie roku
poprzedniego.
W przypadku nieruchomoŚci korzystającej z własnego ujęcia wody, ilość ściek w określa się na podstawie
zamontowanego vrządzenia mierzącego przepływ Ściek w, 1ub zainstalowanęgo wodomierza llczącego ilośc
ruŻytej wody.

NaleznoŚci za nlŻytą wodę i odprowadzanę ścieki, odbiorca zobowtązany jest regulowac terminowo zgodnie
z terminami określonymi w umowie i Regulaminie dostarczania wody.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

7.l. Za,kres świadczonych usług dla poszczeg lnych taryfowych grup odbiorc w.
W zakresie usfug świadczonych dla grup taryfowych odbiorc w usług znajduje się między innymi

bteŻąca kontrola pracy uję wody obejmująca kontrolę procesow jej uzdatniania l, dezytfekcji a
takŻe systematyczna kontrolę parametrow jakościowych - codzienna kontrola stęzenia substancji
dezynfekujących wodę i ilościowych - przepŁywy wody.
Stały nadzor (zgodny z ustalonym harmonogramem) nad jakością wody prowadzony przez
Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologtczną w ramach zawartej umowy' w ramach
monitoringu biezącego i kontrolnego.
niezwłoczne usuwanie awarii na sieci wodociągowej t przyłączach do nieruchomości, po
uzyskaniu informacji o ich wystąpieniu.
wdrozenie Systemu zdalnego odczytu Stanu wodomietzaZ wykorzystaniem moduł w radiowych,
pozwalających na dokonywanie odczyt w, bez konieczności niepokojenia mieszkaricow przez
inkasenta.
wdrozenie systemu zdalnej obsfugi klienta Za pośrednictwem systemu informatycznego
umozliwiającego wgląd w historię rachunk w, pobranie elektronicznej wersji faktury, zapłatę
należności i mozliwoś zdalnego podania Stanu licznika.
bieżąca kontrola pracy oczyszczalni ściekow obejmująca kontrolę proces w oczyszczarruą a
takze systematyczna kontrolę parametr w jakościowych - codzienna kontrola ilości osadu,
temperatury ściek, w i ilościowych - przepĘw ściek w,
Stały nadz r (zgodny z pozwo1eniem wodnoprawnym) nad jakością ściek w oczyszczonych t

surowych prowadzony przęz certyfikowane laboratorium w ramach zlecen.
niezwłoczne usuwanie awarii na sieci kanaltzacyjnej t przyłączach do nieruchomości, po
uzyskaniu informacji o ich wystąpieniu, nadzor nad prac a pompowni ściek w.



wdrozenie systemu zdalnego odczytu stanu wodomierzaZwykorzystaniem moduł w rad.iowych,
pozwa|ających na dokonywanie odczyt w, bez konieczności niepokojenia mieszkaric w przęZ
inkasenta.
wdrozenie systemu zdalnej obsługi klienta za pośrednictwem systemu informatycznego
umozliwiającego wgląd w historię rachunk w, pobranie elektronicznej wersji fak1ury' zapłatę
nalezności i mozliwoś zdalnego podania stanu licznika

Gmina Pacan w jako operator sieci wodociągowej świadczy usfugi dostawy wody na potrzeby
odbiorc w indywidualnych oraz odbiorc w hurtowych z ktorymtzawartoumowy cywilno -piu*n".odbior ściek w sanitarnych odbywa się od odbiorc w indywidualnych oraz podmiot w
gospodarczych, z kt ryml' zawarto umowy cywilno _ prawne, świadczących usługi odbioru ściek w
komunalnych pojazdami asenizacyjnymi od mieszkaric w z terenu Gminy nie podłączonych do
kanalizacji sanit arnej .

Zbtorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ściek w wykonywane jest w oparciu o takie Same
zasady techniczne i technologiczne dla wszystkich mieszkaric w korzystających z usług. Na terenie
gminy Pacan w, nie ma aktualnie specyficznych uwarunkowa mogącychw znaczący spos b wpĘwa
na usfugi zbiorowego Zaopatrzęruaw wodę i odprowadzanla ściek w, zar wno w zakresie związanych
infrastrukturą techniczną(ujęcia wody, siec wodociągowa, olzyszczalnia ściek w i sie kanalizacyjna)
jak r wniez innymi czynnikami mogącymi wpĘwać na zrożticowarue koszt w prowadzonej
działalności' Dotyczy to wszystkich odbiorc w usfug zar wno zamieszkujących budynki mieszkalne
jedno, i wielorodzinne, przedsiębiorc w prowadzących działalnoś handlową, usfugową i produkcyjną,
oraz podmiot w poŻyteczności publicznej. Wobec powyŻszego w kalkulacji kosztow zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprow adzęnia ściek w nię r znicowano ceny za m3 wody i ściekow i nie
tworzono dodatkowych grup taryfowych.

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorc w usług.

określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standard w jakoŚciowych obsługi odbiorc w
usfug, kt re wynikają z obowiąnłjących przepis w prawnych, zapis w zawarĘch w umowach i regulaminach
dostarczania wody i odbioru Ściek w.
Jakość wody produkowanej na ujęciach w m' Żabięc i Wojeczka jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Prowadzoneprzęz PSSE Busko Zdr j regularnie badania potwierdzają jej właŚciwą jakoJe.
o planowanych przerwach w dostawie wody spowodowanej wystąpieniem u*uiii,_l.'b prac konserwacyjnych na
sieci wodociągowej mięszka cy są informowani w spos b okreŚlony w regulaminie dostar czaniawody-i odbioru
ścięk w. w szczegolnych prrypadkach (susza, zmniejszenie wydajności ujęć) wprowadzane 'ł czasowe
ograniczenia w ilości dostarczanej wody na celę nie związane zbieŻącą konsumpcją (podlewanie upraw' tęren w
zielonych, mycie pojazd w ię.).
Jakość ściek w odprowadzanych do odbiomika jest regularnie badana przez ceĘfikowane laboratorium,
przeprowadzona w latach 201912020 modęrnizacja i rozbudowa oazyszazalni ściek w w Sfupi w znacząay spos b
polepszyła jakoŚć ściek w trafiających do odbiornika (ponad 2 krotne zmniejszenie i1oŚii zanteczyizcżen w
stosunku do stanu przed modernizacją).
Proponowana taryfa pozwoli na poprawę jakości świadczonych usfug, zapewni środki niezbędne na modern izację
ujęc wody, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pozwoli r wnieŻ na doposazęnię Sfużb komunalnych w Sprzęt
niezbędny do szybszego lokalizowania i usunięcia awarii wodociągowych i kata1izacyjnych. Wprowadzony
system zdalnej obsługi interesant w pozwoli im na dokonywanie niezbędnych roz1iczett w spos t wygodny,
dostępny z kaŻdej lokalizacj l', bez koniecznoŚci stawiania się w lJrzędzię celem załatwienia formalności
doĘ czących zaop atr zenia w wo dę i odprowa dzenia ś c iek w.


