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DECYZJA 

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

o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, 

zwanej dalej „uzzwo ś "), w zwi ązku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej ‚„Kpa"), po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego z wniosku Przedsi ębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. o.o., 

ul. Gopla ńska 2, 88-150 Kruszwica, z dnia 3 marca 2021 r., 

zatwierdzam taryfę  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 
gminy Kruszwica na okres 3 lat. 

Taryfa stanowi za łącznik do niniejszej decyzji oraz jej integraln ą  część . 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstępuję  od uzasadnienia decyzji. 

Niniejsza decyzja podlega op łacie, o której mowa w art. 24d uzzwo ś . Opłatę  w wysoko ści 530,07 z ł  
uiszcza si ę  na rachunek bankowy organu regulacyjnego RZGW w Bydgoszczy 76 1130 1017 0020 1510 

6720 0043, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja sta ła się  ostateczna. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji słu ży stronom prawo wniesienia odwo łania do Prezesa Pa ń stwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwo łanie wnosi si ę  za po ś rednictwem Dyrektora Regionalnego 



Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Pa ństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

w terminie 14 dni od dnia dor ęczenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwo łania strona mo że zrzec si ę  prawa do wniesienia 

odwo łania wobec organu, który wyda ł  decyzj ę . Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 

oświadczenia o zrzeczeniu si ę  prawa do wniesienia odwo łania przez ostatni ą  ze stron postę powania, 

decyzja staje si ę  ostateczna i prawomocna. Nie jest mo ż liwe skuteczne cofni ęcie o świadczenia 

o zrzeczeniu si ę  prawa do wniesienia odwo łania. 
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11j) Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. o.o., ul. Gopla ńska 2, 88-150 Kruszwica 

2. Burmistrz Kruszwicy, ul. Nadgopla ńska 4, 88-150 Kruszwica 
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Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy 

AI. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz 

tel.: +48 52 33 91 100 faks: +48 52 33 912001e-mail: bydgoszcz@wody.gov.pl 
	

www.wody.goy.pl  
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1. Informacje ogólne 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. Z o.o. jest przedsiębiorstwem wodociągowo-
kanalizacyjnym, które na terenie Gminy Kruszwica realizuje jej zadania w łasne w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wod ę  i zbiorowego odprowadzania ścieków. Obecnie 
w rozliczeniach z odbiorcami us ług Spółka stosuje taryfę  dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków, która została zatwierdzona przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy nr BD.RET.070.9.2018.EK z dnia 
22.05.20 18 r. 

Niniejsza nowa taryfa stanowi zestawienie cen i stawek op łat za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Kruszwica na 
okres 3 lat. Taryfa okre śla także warunki jej stosowania. 

Podstawą  prawną  opracowania nowej taryfy stanowią  przede wszystkim przepisy: 

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę  i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), zwana dalej ‚„Ustawq", 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. 
w sprawie określenia taryf, wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze ń  za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 
472) zwane dalej „Roą,orzqdzeniem". 

Taryfowe ceny i stawki op łat dotyczą  wszystkich odbiorców usług wodoci ągowo-
kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsi ębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. na 
terenie Gminy Kruszwica. 

Przy opracowaniu wniosku o zatwierdzenie taryf przyj ęto założenia zgodnie z Ustawą  
i Rozporządzeniem. 

2. Zakres świadczonych us ług i lokalnych uwarunkowa ń  je/i 
świadczenia 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. realizuje zadania w łasne gminy 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod ę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Kruszwica zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Zarz ąd Miejski w Kruszwicy nr 
585/02 z dnia 11.09.2002 na czas nieoznaczony oraz w oparciu o pisemne umowy 
o zaopatrzenie w wodę  lub odprowadzanie ścieków zawierane z Odbiorcami Usług za 
pomocą  urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych b ędących w posiadaniu Spó łki. Spółka 
zarejestrowana zosta ła w Krajowym Rejestrze S ądowym prowadzonym przez S ąd Rejonowy 
w Bydgoszczy, XIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego NR KRS 
0000101600. 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsi ębiorstwa 
Komunalnego w Kruszwicy sp. z o. o. na okres 3 lat. 
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Podstawowym rodzajem dzia łalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Dzia łalno ści 
Przede wszystkim: 

- (36.00.Z) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, 
- (37.002) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 

W ramach prowadzonej dzia łalno ści w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych, Spó łka 
zapewnia zdolno ść  posiadanych urządzeń  wodociągowych i urządzeń  kanalizacyjnych do 
realizacji dostaw wody w wymaganej ilo ści i pod odpowiednim ci śnieniem oraz dostaw wody 
i odprowadzania ścieków. Przedsi ębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne utrzymuje w ruchu 
ciągłym produkcj ę  i dystrybucj ę  wody w uj ęciach w Kruszwicy, Pieckach i Che łmcach oraz 
całodobowo kieruje procesami odbioru i przesy łania z terenu miasta i Gminy do oczyszczalni 
ścieków w Szarleju. Spółka dba o jako ść  wody monitoruj ąc ten fakt poprzez systematyczne 
badania laboratoryjne. Ponadto, Spó łka utrzymuje w sta łej gotowości pogotowie wodno - 
kanalizacyjne, powiększa teren obj ętych miejską  siecią  wodociągową  i kanalizacyjną  poprzez 
projektowanie i budowę  nowych odcinków zgodnie z wieloletnim planem rozwoju 
i modernizacji, prowadzi przegl ądy, naprawy i remonty istniej ącej sieci wodoci ągowej 
i kanalizacyjnej, pomp głębinowych i urządzeń  sieci kanalizacyjnej. 

3. Rodzaj i struktura taryfy. 
W zakresie rodzaju i struktury, przedsi ębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowa ło 
następuj ącą  taryfę : 
- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod ę  - taryfa niejednolita, jednocz łonowa, 

zawieraj ąca różne ceny dla taryfowych grup odbiorców podane dla 1 m 3  dostarczonej 
wody bez stawki abonamentowej w oparciu o wskazania przyrz ądu pomiarowego; 

- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - taryfa niejednolita, jednocz łonowa, 
zawieraj ąca różne ceny dla taryfowych grup odbiorców podane dla 1 m 3  odprowadzonych 
ścieków bez stawki abonamentowej. 

4. Taryfowe grupy odbiorców us ług. 
Uwzględniaj ąc potrzebę  zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń  z odbiorcami 
usług, maj ąc na uwadze sposób korzystania z urz ądzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz struktur ę  ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, a tak że zróżnicowane 
koszty bieżącej eksploatacji, przedsi ębiorstwo dokonało podziału odbiorców usług na 
następuj ące grupy taryfowe grupy odbiorców us ług: 
1/ W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod ę  wyodrębniono następujące taryfowe grupy 
odbiorców: 

a) Grupa I - Gospodarstwa domowe, odbiorcy zużywaj ący wodę  na cele socjalno-
bytowe dla gospodarstw domowych. 

b) Grupa II - Pozostali odbiorcy, odbiorcy zużywaj ący wodę  na potrzeby produkcji, 
w celu świadczenia usług materialnych, utrzymania zieleńców „ ogrodów, upraw 
i hodowli, inwestycji budowlanych, na cele socjalno-bytowe zwi ązane między innymi 
z: administracj ą  oświatą  i wychowaniem, ochroną  zdrowia i opieką  społeczną , 
ratownictwem i przestrzeganiem porz ądku publicznego instytucje ko ścielne i związki 
wyznaniowe, inni odbiorcy nie wymienieni w punktach 1.1. 

Tatyfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wod ę  i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsi ębiorstwa 
Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o. o. na okres 3 lat. 



2/ W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następuj ące taryfowe 
grupy odbiorców: 
a) Grupa I - Odbiorcy bezpo średnio odprowadzaj ący ścieki, odbiorcy 

odprowadzaj ący ścieki bezpo średnio- nie korzystaj ący z przydomowych 
przepompowni ścieków, 

b) Grupa II - Odbiorcy posiadaj ący przydomowe przepompownie ścieków, odbiorcy 
odprowadzaj ący cieki i pokrywaj ący koszty energii elektrycznej przydomowych 
przepompowni ścieków. 

S. Rodzaje i wysoko ść  cen i stawek op łat. 
W rozliczeniach z odbiorcami us ług, obowiązuj ą  następujące ceny i stawki opat: 
1) cenę  za dostarczoną  wod ę  jako wielkość  wyrażoną  w jednostkach pieniężnych, 

którą  odbiorca us ług jest obowiązany zap łacić  przedsiębiorstwu wodociągowo-
kanalizacyjnemu za 1 m 3  dostarczonej wody; do ceny dolicza si ę  podatek od 
towarów i us ług w wysokości okreś lonej odrębnymi przepisami; 

2) cenę  za odprowadzone ścieki jako wielko ść  wyrażoną  w jednostkach 
pieniężnych, którą  odbiorca usług jest obowiązany zap łacić  przedsi ębiorstwu 
wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m 3  odprowadzonych ścieków, w tym ścieków 
komunalnych lub ścieków przemys łowych; do ceny dolicza si ę  podatek od 
towarów i usług w wysoko ści okre ś lonej odrębnymi przepisami; 

5.1 Wysokość  cen za dostarczoną  wodę : 

L Taryfowa grupa Wyszczególnienie Cena 
p. odbiorców netto z VAT Jednostka 

miary 
O 1 2 3 4 5 

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

1 Grupa I cena za dostarczon ą  
Gospodarstwa wodę  3,28 3,54 zł/m3  

domowe  
2 Grupa II cena za dostarczon ą  

3,35 3,62 zł/m3  
- Pozostali odbiorcy wodę  

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

1 Grupa I cena za dostarczon ą  
Gospodarstwa wodę  3,36 3,63 zł/m3  

domowe  
2 Grupa II cena za dostarczon ą  

3 5 44 3,62 zł/m3 
 

- Pozostali odbiorcy wodę  

W okresie od 25 do 36 miesi ąca obowiązywania nowej taryfy 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wod ę  i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsi ębiorstwa 
Komunalnego w Kruszwicy sp. z o. o. na okres 3 lat. 



Grupa I cena za dostarczon ą  
Gospodarstwa wodę  3,41 3,68 zł/m3  

domowe 
2 Grupa II cena za dostarczon ą  

3,49 3,77 zł/m3  Pozostali odbiorcy wodę  

5.2. Wysokość  cen za odprowadzone ścieki: 

L Taryfowa grupa . 	 . 

Wyszczególnienie 
Cena Jednostka 

 netto z VAT p. odbiorców miary 
O 1 2 314 

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

1 Grupa I cena za odebrane 
Odbiorcy bezpo średnio ścieki 5,71 6,17 zł/m3  
odprowadzaj ący ścieki  

2 Grupa II 

Odbiorcy posiadaj ący cena za odebrane 
przydomowe ścieki 5,64 6,09 zł/m3  
przepompownie 
ścieków 

W okresie od 13 do 24 miesi ąca obowiązywania nowej taryfy 

T Grupa I cena za odebrane 
Odbiorcy bezpo średnio ścieki 5,86 6,33 zł/m3  
odprowadzaj ący ścieki  

2 Grupa II 

Odbiorcy posiadaj ący cena za odebrane 5,82 6,29 zł/m3  przydomowe scieki 
przepompownie ścieków 

W okresie od 25 do 36 miesi ąca obowiązywania nowej taryfy 

F Grupa I cena za odebrane 
Odbiorcy bezpo średnio ścieki 6,12 6,70 zł/m3  

- odprowadzaj ący ścieki  
2 Grupa II 

Odbiorcy posiadaj ący cena za odebrane 
6,07 6,56 zł/m3  przydomowe scieki 

przepompownie ścieków 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsi ębiorstwa 
Komunalnego w Kruszwicy SP. Z o. o. na okres 3 lat. 



M. 

6. 	Warunki rozlicze ń, z uwzgl ędnieniem wyposa żenia 
nieruchomości w przyrzqdy I urzqdzenia pomiarowe 

6.1 Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod ę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
prowadzone są  zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzeń . 

6.2 O ile umowa zawarta z Odbiorc ą  usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy 
miesiąc, w którym były świadczone usługi. 

6.3 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną  wodę  i odprowadzone ścieki 
na warunkach i w terminach okre ślonych w umowie. 

6.4 Ilość  wody dostarczonej do nieruchomo ści ustala się  na podstawie wskazań  
wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań  wodomierza głównego ustala 
się, jako ilość  równą  dostarczonej wody, ilo ść  odprowadzonych ścieków 
z nieruchomości. 

6.5 Ilość  ścieków u odbiorców wyposażonych w urz ądzenia pomiarowe ustala si ę  
na podstawie wskazań  tych urządzeń . 

6.6 Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami us ług, którzy 
zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysoko ści 
różnicy odczytów wodomierza g łównego i dodatkowego. 

6.7 W przypadku braku wodomierza g łównego, nie dłużej niż  do terminu określonego 
ustawą, ilość  wody dostarczonej do nieruchomo ści ustala się  w oparciu o przeci ętne 
normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilo ść  ścieków w takim 
przypadku jako równą  ilości wody wynikającej z norm. 

6.8 Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę  
odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilo ść  ścieków ustała 
się  zgodnie z przepisami dotycz ącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w 
przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równ ą  ilości ścieków okre ślonej 
w umowie. 

6.9 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość  
pobranej wody ustała się  na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesi ęcy 
przed stwierdzeniem niesprawno ści działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - 
na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubieg łego 
lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubieg łym i liczby miesięcy 
nieprawidłowego działania wodomierza. 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wod ę  i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsi ębiorstwa 
Komunalnego w Kruszwicy sp. z o. o. na okres 3 lat. 
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6.10 Przedsi ębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne na wniosek odbiorcy us ług dokonuje 
sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku 
potwierdzenia jego nieprawid łowości, pokrywa on koszty sprawdzenia. 

7. Warunki stosowania cen i stawek op łat. 
7.1. Zakres świadczonych us ług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wod ę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest przez 
przedsiębiorstwo 	wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie poboru, 	uzdatniania 
i rozprowadzania wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi oraz odprowadzania ścieków. 
Usługi w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wod ę  i zbiorowego odprowadzania ścieków są  
świadczone dla taryfowych grup odbiorców okre ślonych szczegó łowo w Rozdziale 4 
niniejszej taryfy. Przedsi ębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowi ązane do 
zapewnienia zdolno ści posiadanych urz ądzeń  do realizacji usług w zakresie ciągłej dostawy 
wody w wymaganej ilo ści, o jakości wymaganej prawem, i pod odpowiednim ci śnieniem oraz 
niezawodnego, w sposób zgodny z obowi ązuj ącymi przepisami, odprowadzania ścieków 
Obowiązek ten wypełnia się  w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urz ądzeń  oraz 
zapewnienia ich nale żytego stanu technicznego. 

7.2 Standardy jako ściowe obs ługi odbiorców us ług. 
W zakresie jako ści świadczonych usług, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
realizuje zadania wynikaj ące z przepisów prawnych dotycz ących ochrony środowiska 
i ustalaj ących wymagania dotycz ące jakości wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi, 
w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne (smak, zapach, 
barwa) oraz jakości ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika oraz 
z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który okre ś la m.in. minimalny 
poziom usług. Przedsiębiorstwo dostarcza wod ę  zdatną  do spożycia przez ludzi i wolną  od 
mikroorganizmów chorobotwórczych i paso żytów w liczbie stanowiącej potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w st ężeniach stanowiących 
potencjalne zagro żenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywno ści właściwo ści 
korozyjnych i spe łnia wymagania: 1) mikrobiologiczne okre ślone w części A załącznika nr 1 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako ści wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294); 
2) chemiczne okre ś lone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia. 

W przypadku niedotrzymania ci ągłości świadczonych usług przez przedsi ębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne us ług oraz odpowiednich parametrów dostarczonej przez nie 
wody, przedsiębiorstwo wodoci ągowo-kanalizacyjne ma obowi ązek poinformować  
niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, 
w mediach lub inny zwyczajowo przyj ęty sposób, w tym wskaza ć, o ile to mo żliwe, 
planowany termin przywrócenia prawid łowego funkcjonowania sieci i odpowiednich 
parametrów dostarczanej wody. W takim przypadku ma równie ż  obowiązek zapewnienia 
odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody 
przekraczaj ącej 12 godzin oraz poinformowania odbiorców us ług o lokalizacji takich 
punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub inny zwyczajowo przyj ęty sposób. 
Zapewnienie odbiorcom us ług zastępczych punktów poboru wody mo że nastąpić  poprzez 
zorganizowanie dostawy wody środkami obwoźnymi lub wskazanie zastępczych punktów 
poboru wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi, czynnych w godzinach od 7:00 do 
22:00. Jeżeli jęst to mo żliwe, przedsiębiorstwo ma obowiązek podj ąć  niezbędne działania 
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celem przywrócenia ci ągłości świadczenia us ług i odpowiednich parametrów dostarczanej 
wody oraz poinformowa ć  odpowiednie gminne dyżurne s łużby, wskazuj ąc przewidywany 
czas przywrócenia ci ągło ści świadczonych us ług. 
O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsi ębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców us ług, na swojej stronie internetowej, 
w mediach lub w inny zwyczajowo przyj ęty sposób. 

8. Zasady naliczania opiat za przekroczenie dopuszczalnych 
warto ści wska źników zanieczyszcze ń  ścieków wprowadzania 
do urz ądzeń  kanalizacyjnych przedsi ębiorstwa wodoci ągowo-
kan alizacyjn ego. 

8.1. Podstawą  stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych warto ści wskaźników 
zanieczyszczeń  ścieków wprowadzanych do urz ądzeń  kanalizacyjnych są  wyniki analiz 
fizykochemicznych ścieków pobranych w punkcie kontrolnym (studnie kanalizacyjne, 
przepompownie ścieków). 

8.2. Procedura prowadzenia kontroli: 
li kontrole jako ści ścieków prowadzone są  w dowolnym czasie, bez wcze śniejszego 

uprzedzenia o przyjeździe pracowników przedsi ębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego, 

2/ przebieg czynno ści kontrolnych: 
a) przyjazd osób kontroluj ących reprezentuj ących przedsi ębiorstwo wodoci ągowo-

kanalizacyjne na teren nieruchomo ści Odbiorcy us ług „ z której odprowadzane s ą  
ścieki do urządzeń  kanalizacyjnych, 

b) powiadomienie przedstawiciela Odbiorcy usług o zamiarze przeprowadzenia kontroli 
jako ści ścieków, 

c) pobór prób, 
d) sporządzenie protoko łu z poboru prób ścieków, w dwóch egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron, 
e) dostarczenie pobranych prób ścieków do laboratorium. 

8.3. O wynikach kontroli przedsi ębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje 
Odbiorcę  usług w terminie do 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia kontroli. 

8.4. W przypadku stwierdzenia przekroczenia przez Odbiorc ę  usług dopuszczalnych 
warto ści wskaźników zanieczyszcze ń  ścieków przedsi ębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne b ędzie nalicza ło z tego tytułu stosowną  opłatę . 

8.5. Opłaty, o których mowa w ust. 7.4. naliczane s ą  według poniższego wzoru, powiększone 
o należny podatek VAT. 

Opw= x Q x 
Sd 

Objaśnienia symboli: 
Opw - opłata za przekroczenie dopuszczalnych warto ści wskaźników zanieczyszcze ń  

(w zł) 
S - wielko ść  stężenia okre ślona na podstawie analizy (w mg/l) 
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Sd - wielkość  stężenia dopuszczalnego (w mg/i) 
Q - ilość  odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m 3) 
X - znak mnożenia 
C - cena za (m 3 ) ścieków 

8.6. Opłaty są  naliczane od dnia poboru prób ścieków, w którym stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnych warto ści wskaźników zanieczyszczenia ścieków, do dnia stwierdzenia 
(ustania) przekroczeń . 

8.7. Za dzień  ustania przekroczenia przyjmuje si ę  dzień  ponownej kontroli, dokonanej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na pisemny wniosek Odbiorcy us ług 
o przeprowadzenie takiej kontroli. 

8.8. Kontrole przeprowadzone przez przedsi ębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 
a wykazuj ące nieprawidłowości oraz wszelkie kontrole przeprowadzane na wniosek Odbiorcy 
usług wykonywane są  na jego koszt. 

8.9. Niezależnie od opłat za dopuszczalnych warto ści wskaźników zanieczyszczeń  ścieków 
przedsiębiorstwo wodoci ągowo-kanalizacyjne ma prawo dochodzi ć  odszkodowania za 
wprowadzanie ścieków do urządzeń  kanalizacyjnych niezgodnie z postanowieniami 
zawartych umów lub przepisami prawa ‚jak równie ż  do zaprzestania świadczenia usług 
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