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2021

r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody

Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Białymstoku

BI.RZT.70.259.2021

OPTIMA

Sp. z o.o. w Olecku

Wójt Gminy Dubeninki

DECYZJA

r.

podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
o zbiorowym
Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej
zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzaniu ścieków
1
„uzzwoś"), w związku z art. 104 $
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania
Na

(t.j.

i

administracyjnego (tj.

Dz. U. z

2021

postępowania administracyjnego
października 2021

z

poz. 735

z późn. zm., zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu
wniosku przedsiębiorstwa OPTIMA Sp. z o.o. w Olecku z dnia 22
r.

r.

zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dubeninki na okres

3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.
UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2021 r. przy piśmie

z

dnia 22 października 2021

r.

do Dyrektora Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku (zwanego dalej „organem regulacyjnym”) przedsiębiorstwo
OPTIMA Sp. z o.o. w Olecku w wykonaniu decyzji odmawiającej
zatwierdzenia taryfy znak:
BI.RZT.70.238.2021 z dnia 09 września 2021 r. przedłożyło wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego

zaopatrzenia w

wodę

na terenie gminy Dubeninki na okres lat.

dnia 29 lipca 2021 r. organ regulacyjny zawiadomił strony o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy
Dubeninki na okres 3 lat. Jednocześnie organ regulacyjny pismem z dnia 09 listopada 2021 r. wezwał do
Pismem

z

z

dnia
przekazania dodatkowych wyjaśnień do złożonego wniosku. W dniu 17 listopada 2021 r. przy piśmie
2021
15 listopada
do organu regulacyjnego wpłynęła odpowiedź na powyższe wezwanie. Pismem z dnia
25 listopada 2021 r. organ regulacyjny, działając w trybie art. 10 8 1 kpa zawiadomił strony o zakończeniu

r.

postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Strony nie wniosły żadnych uwag do
przedmiotowego postępowania. Przedsiębiorstwo przedłożyło Uchwałę Nr XX/160/21 Rady Gminy
Dubeninki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty za wodę pobraną wodociągów wiejskich
na terenie Gminy Dubeninki. Dopłata do ceny wody wynosi 0,78 zł netto dla wszystkich taryfowych grup
odbiorców w okresie od 01 listopada 2021 r. do 31 października 2022

r.

przedmiotowej sprawie materiału dowodowego ustalono,
—
kanalizacyjne opracowało taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia
zasadami określonymi w art. 20 uzzwoś oraz z przepisami rozporządzenia Ministra

podstawie zgromadzonego
że przedsiębiorstwo wodociągowo
Na

w wodę zgodnie z

w

z

Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U z 2018 r. poz. 472).
i

i

Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku stwierdził zgodność projektu
taryfy oraz uzasadnienia wniosku przedstawionego przez wnioskodawcę
przepisami ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami ustawy Prawo wodne.

z

i

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym
wzrostem cen, dokonał analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez OPTIMA Sp. z o.o.
koszty związane ze świadczeniem usług
obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie
ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy
pod względem celowości ich ponoszenia.

w

Olecku

działalności

gospodarczej

oraz

zweryfikował

poniesionych w latach

wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawianego projektu taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz uzasadnienia wniosku na terenie gminy Dubeninki jest
pozytywny, należało zatwierdzić przedmiotową taryfę.
Z

uwagi na fakt,

iż

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

zł

uiszcza
Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07
inie 14 dni
się na rachunek bankowy organu regulacyjnego 06 1130 1017 0020 1510 6720
od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Ol

POUCZENIE

stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie

Od niniejszej decyzji służy

14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu

terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania

wobec organu, który wydał decyzję.

dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania.
Z

i

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok
tel.: +48 (85) 73 30 320 e-mail: bialystokQwody.gov.pl
|
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Otrzymują:

zo.o., ul. Aleja Zwycięstwa 6, 19

1.

OPTIMA Sp.

2.

Wójt Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19

3.

a/a.

—

—

400 Olecko;

504 Dubeninki;

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok
tel.: +48 (85) 73 30 320 e-mail: bialystokQwody.gov.pl
|

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Z dnia

OG. ania..2Q24fN.

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
NA OKRES 3

lat

NA TERENIE GMINY Dubeninki

o
SPIS TREŚCI

1.

PROJEKT Nowej

Rodzaj prowadzonej działalności

P.D

Rodzaj

s

i

struktura taryfy

o

i

wysokość

cen

.......-.-.

USŁUG

stawek

i

a

wsadza nanieiokinna

|....1...1..1.1.111.-..

TAYfOWE grUPY OdBIOTCÓW

Rodzaje

uuu

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dubeninki

Informacje ogólne ...........................

[=

:

ao

opłat .........................-.......

dp

Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w
przyrządy
BOMIGfOWE

wapna

Warunki stosowania cen

J2,

i

stawek opłat.

Standardy jakościowe obsługi

I1. UZASADNIENIE wniosku o

terenie Gminy Dubeninki

RER

OdbIOFców.

USŁUG

sa

uuueueeeuuuu

i

urządzenia

dE BA.

zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na

Zakres. świadczonych usług

i

lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

........

eee,

i

Standardy jakości świadczonych usług wodociągowych
kanalizacyjnych, w tym informacja
dotycząca wpływu taryf na poprawę jakości USłUg
.....

uuu,

Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów
...............
Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf
Bilansowanie ilościowe

III.

i

jakościowe wód powierzchniowych

i

wód podziemnych .............................

do UZASADNIENIA wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dubeninki
ZAŁĄCZNIKI

za

lata 2018, 2019, 2020;
Sprawozdanie finansowe
Wieloletni płan rozwoju modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata
:..... plan nie jest dołączany do wniosku w
związku z art.21 ust.7 ustawy , nie dotyczy ( mowa dzierżawy )
3. Informacja o ilości wody. zakupionej przez przedsiębiorstwo
wodociągowo — kanalizacyjne wody jej cenie lub
informacja ilości ścieków wprowadzanych do urządżeń nie będących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa
cenie za ich
wprowadzenie — za ostatnie 3 lata obrotowe (nie dotyczy )
4. Tabela A. Porównanie cen stawek taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z
cenami
stawkami opłat nowej
taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę;
u Tabela B. Porównanie cen stawek taryfy
obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami stawkami opłat nowej
taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków;
. Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów;
Tabela D.. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług
obowiązywania nowych taryf,
odrębnie dla każdych kolejnych 12.miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryf
8. Tabela E. Współczynnik. alokacji w roku obowiązywania
nowych taryf, odrębnie dla każdych kolejnych 12 miesięcy z
okresu 3 lat obowiązywania taryfy;
9. Tabela F, Kalkulacja cen stawek opłat za wodę metodą alokacji
prostej, odrębnie dla każdych kolejnych 12 miesięcy z
okresu 3 lat obowiązywania taryf;
o Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych
grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia wody
oraz cen stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf, odrębnie dla każdych kolejnych 12
miesięcy z okresu 3 lat
obowiązywania taryfy.
11.
| Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen stawek opłat za zaopatrzenie w wode odrębnie dla każdych koleji
miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy
a o Tabela I. Analizy ekonomiczne
związane z korzystaniem z wód
1.

2.

i

i

i

i

i
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i
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Pozostałe dokumenty

i

«

1. Informacje ogólne
OPTIMA Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

Olecku

„przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjnym, które na terenie Gminy
Dubeninki realizuje jej zadanie własne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Obecnie, w
rozliczeniach z odbiorcami Spółka stosuje taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
która została
zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku decyzja nr
BI.RET.070.605.2018.TR z dnia 02 maja 2018 r.( dalej: „dotychczasowa Taryfa „) , która jest stosowana od
dnia 12 czerwca 2018 r.
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na
okres trzech 3 lat oraz określa warunki ich stosowania na terenie Gminy Dubeninki.
Podstawą prawną opracowania taryfy są:
w

kanalizacyjne „Spółka” jest przedsiębiorstwem wodociągowo

(calej:

—

.

„,

i

Ustawa
ścieków ( Dz.

-

z

dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
2020r. Poz.2028 ), zwana dalej Ustawą,

U. z

w

wodę

i

zbiorowym odprowadzaniu

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 roku w
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472) zwane dalej
zaopatrzenie w wodę
Rozporządzeniem.

-

i

i

Taryfowe ceny oraz stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę realizowanego
przez przedsiębiorstwo wodociągowo — kanalizacyjne OPTIMA Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku na terenie gminy Dubeninki.

2. Rodzaj prowadzonej działalności
OPTIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
zbiorowego
wydanego przez Wójta Gminy Dubeninki Decyzja
z dnia 31 stycznia 1995
i

r.

z

siedzibą w Olecku prowadzi działalność w zakresie
odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia
z dnia 2003.01.23 na podstawie umowy dzierżawy

Przedsiębiorstwo OPTIMA Spółka z o. o w Olecku jest spółką kapitałową pracowniczą z
ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
terenu województwa warmińsko — mazurskiego, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Olsztyn
Rejestru Sądowego, numer pozycji rejestru 0000166001.
Obszarem działania Spółki jest teren gmin województwa podlaskiego
warmińsko-mazurskiego.
Siedzibą Spółki jest miasto Olecko.
i

i

Podstawowym rodzajem działalności
przede wszystkim

przedsiębiorstwa jest według Polskiej Klasyfikacji

Działalności

:

-

-

(/36.00.Z

)

(37.00.Z

)

pobór, uzdatnianie rozprowadzanie wody
odprowadzanie oczyszczanie ścieków ).
i

),

i

ramach podstawowej działalności , Spółka zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych
dostaw wody w wymaganej ilości pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób
ciągły
niezawodny, a także zapewnia należytą jakość dostarczanej wody
Spółka utrzymuje w ruchu
ciągłym produkcję dystrybucję wody w ujęciu Dubeninki Żytkiejmy gm. Dubeninkil oraz całodobowo
kieruje tymi procesami, a także dba o jakość wody prowadzi systematyczne badania laboratoryjne
( monitoring wewnętrzny ),
Ponadto Spółka utrzymuje w stałej gotowości pogotowie wodno — kanalizacyjne.
W

.

i

i

i

i

Poza działalnością podstawową, Spółka prowadzi inne rodzaje działalności nie będące przedmiotem

niniejszego wniosku,

w

szczególności:

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
«obróbka mechaniczna elementów metalowych
+
wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
+

*
*
«_

»_

i

budowli

wynajem nieruchomości
remonty naprawy agregatów pompowych do wody ścieków
wydawanie świadectw z technicznych badań pomp.
dobór sprzedaż agregatów pompowych do wody ścieków
i

i

i

i

i

BG»

—

remonty naprawy agregatów do sprężania powietrza
remonty modernizacje stacji uzdatniania wody
wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie robót ziemnych oraz dźwigowych
usługi transportowe,

«

i

*

i

*
*_

z

3. Rodzaj

i struktura taryfy

Rodzaj grupy taryfowej:

Przyjęto jednolitą, zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich odbiorców usług,
zaopatrzenia w wodę,

1.

zbiorowego

Struktura taryfy:
Przyjęto taryfę wieloczłonową zawierającą cenę odniesioną do
abonamentowa 1/m-c/odbiorcę,

1.

1 m?

dostarczonej wody, opłata

4. Taryfowe grupy odbiorców
Wyodrębnione następujące grupy odbiorców

5. Rodzaje
W

i

I

-

grupa

-

grupa II

—

—

zaopatrzenie w wodęludności,
gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne
cele socjalno - bytowe
szkoły urzędy, zakiady handlowe-sklepy

wysokość cen i stawsk opłat

rozliczeniach

e

z odbiorcami usług, obowiązują następujące ceny stawki opłat:
cenę za dostarczoną wodę jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, która odbiorca usług
jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo — kanalizacyjnemu za 1 m3 wody, do ceny
dolicza się podatek od towarów
usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami
i

i

5.1. Wysokość cen
1.

Grupa

2.

Grupa II

I

stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy

i

—

cena za 1m wody

-

netto

-

5,61 zł

-

cena za 1m* wody

-

netto

-

5,61 zł

3. Opłata abonamentowa

5.2. Wysokość cen
1.

Grupa

2.

Grupa

I- cena
II-

i

-

za 1m* wody

-

netto

cena za 1m* wody

-

netto

5.3. Wysokość cen

i

-

—

5,74 zł

-

5,74

zł

1,47 zł/ m-c / odbiorcę

stawek opłat za dostarczona wodę na okres od 25-36 miesięcy

cena za 1m* wody

1.

Grupa

2.

Grupa II

3.

Opłata abonamentowa

-

/m-c/odbiorcę

stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 13-24 miesięcy

3. Opłata abonamentowa

I -

1,47 zł

cena za 1m* wody

=

=

-

netto = 5,75 zł
netto = 5,75 zł
1,47 zł /

m-c/ odbiorcę

Urząd Gminy Dubeninki stosuje dopłatę do ceny wody dla wszystkich grup odbiorców

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy

urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia

za

zbiorowe

zaopatrzenie

wodę

w

prowadzone

zgodnie

są

przepisami

z

i

Ustawy

i

Rozporządzeniami.Należność za usługi ustala się jako iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających

im

ilości świadczonych usług. Ilość pobranej wody w budynkach lub obiektach wyposażonych w wodomierze

główne, ustala się zgodnie

wskazaniami.

z ich

W

przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania

wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody
miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza,
podstawie

średniego

wody w analogicznym

zużycia

miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym
Przedsiębiorstwo

prawidłowości działania wodomierza, jednak

roku

okresie

gdy nie jest to możliwe

a

lub

ubiegłego

iloczynu

3

na

—

średnio

liczby miesięcy niepawidłowego działania wodomierza.

i

wodociągowo-kanalizacyjne

okresie

w

wniosek

na
w

odbiorcy

usług

dokonuje

sprawdzenia

przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności,

pokrywa on koszty sprawdzenia.
Przedsiębiorstwo wodociągowo

—

kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen stawek opłat ustalonych
i

w

taryfie za:

-

wodę pobraną

-

wodę zużytą do zasilania publicznych fontann

z

publicznych studni

i zdrojów

ulicznych;
i

-

brak

na cele przeciwpożarowe, punkty czerpalne do

tankowania samochodów pożarniczych na podstawie odczytów wodomierza lub krotności
tankowania pojazdów o określonej pojemności cysterny,
-

wodę zużytą do zraszania publicznych ulic publicznych terenów zielonych

7. Warunki stosowania cen

i

nie występuje

—

i

stawek opłat

W taryfie na okres 3 lat obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodnie
oraz Regulaminem dostarczania wody.

ustawą, rozporządzeniem

z

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
Zbiorowe
kanalizacyjne
w

zakresie

w

zaopatrzenie

wodę

prowadzone

zakresie poboru, uzdatniania

zbiorowego

Przedsiębiorstwo

w

zaopatrzenia

i

są

świadczone

i

wodociągowo-

dla

taryfowych

grup odbiorców.

wodociagowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do zapewnienia zdolności posiadanych

urządzeń do realizacji usług w zakresie ciągłości dostawy wody
prawem,

przedsiębiorstwo

rozprowadzania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

wodę

w

jest przez

w

wymaganej ilości

,

o

jakości wymaganej

pod odpowiednim ciśnieniem oraz niezawodnego, w sposób ciągły zgodny z obowiązującymi

przepisami.
Obowiązek ten wypełnia
zapewnienia

ich

przedsiębiorstwo

w

trybie bieżącej eksploatacji

posiadanych urządzeń oraz

należytego stanu technicznego.

Przy ustalaniu niniejszej taryfy Spółka wzięła pod uwagę cele poboru wód, o których mowa w przepisach

ustawy Prawo Wodne.

W

działalności

z

zakresu zbiorowego zaopatrzenia

taryfowych grup odbiorców zostały przypisane koszty opłat za usługi wodne,
poboru wód, o których mowa

w

przepisach rozporządzenia Rady Ministrów

sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

z

wodę do poszczególnych

w
z

uwzględnieniem celu
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wi

w

mawokiniiwy
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7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określenie

w

taryfie ceny

obsługi Klientów wynikających

z

i

stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych

obowiązujących przepisów prawa standardów w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę zostały określone

uzyskanym przez przedsiębiorstwo zezwoleniu na prowadzenie działalności

-

zbiorowego zaopatrzenia

w

zadania wynikające

z

w tym

fizykochemiczne

z

ludzi

i.

i

-

kanalizacyjne realizując

przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska

dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

i

zakresie

wodę

zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo wodociagowo

określa m.

w

Regulaminie dostarczania wody

-

W

w:

organoleptyczne

(smak,zapach,barwa)

oraz

minimalny poziom usług. Przedsiębiorstwo

wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych

i

i

ustalających wymagania

wymagania bakteriologiczne,

Regulaminu dostarczania wody

dostarcza wodę zdatną do spożycia
pasożytów

w liczbie

,

który

przez

stanowiącej potencjalne

zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych

i

spełnia

wymagania.
W

przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne

usług oraz odpowiednich

parametrów

dostarczanej

przez nie wody,

przedsiębiorstwo

wodociągowo-

kanalizacyjne ma obowiązek poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej
stronie internetowej, w mediach lub inny zwyczajowo przyjęty sposób , w tym wskazać , o ile to możliwe,
planowany

termin

przywrócenia

prawidłowego

funkcjonowania

sieci

i

odpowiednich

parametrów

dostarczanej wody.
O

planowanych ograniczeniach

w

dostawie wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje

odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty
najmniej na

3

,

co

dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.

Spółce funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta. Pracownicy zatrudnieni w biurze zajmują się kompleksową
obsługa Klienta począwszy od wydania warunków podłączenia do sieci, zawierania umów o zaopatrzenie

W

w

wodę

,

rozliczania za świadczone usługi łącznie

z

przyjmowaniem wpłat za wodę

,

a także załatwianiem

reklamacji.
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