
Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Dyrektor 

Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie 

RZ.RZT.70.116.2021.MKO 

DECYZJA 

Rzeszów, Ol kwietnia 2021 r. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Mielcu 

ul. Wolności 44 

39-300 Mielec 

Prezydent Miasta Mielca 

ul. Żeromskiego 26 

39-300 Mielec 

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

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

zwanej dalej „uzzwoś"), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j . Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej „k.p.a ."), 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu z dnia 04.02.2021 r. 

zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec na okres 3 lat. 

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część . 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstępuję od uzasadnienia decyzji. 

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś . Opłatę w wysokości 

530,07 zł uiszcza się na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Bank Gospodarstwa Krajowego 

22 1130 101700201510 6720 0045, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna . 



POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

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

odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna . Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia 

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 

Z up. DYREKTORA 
Regionalne podarki Wodnej 

Otrzymują : 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu, 
ul. Wolności 44, 39-300 Mielec, 

2. Prezydent Miasta Mielca, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, 
3. a/a . 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów 

tel. : +48 (17) 853 74 00 I faks : +48 (17) 853 64 21 I e-mail : rzeszow@wody.gov.pl 2 



Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji 
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w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Mielec. CT 
l.-ł) D tktora 

Z up. DYREKTORA 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Joanna ipka 

w Rzeszowie 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

SP. Z O.O. W MIELCU 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

i ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

obowiązującej na terenie Gminy Miejskiej Mielec na okres 3 lat 

Mielec, 04.02.2021 r. 



Spis treści: 

I. Rodzaj prowadzonej działalności 

li. Rodzaj i struktura taryfy 

Ili. Taryfowe grupy Odbiorców usług 

IV. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

V. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy 

i urządzenia pomiarowe 

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat 
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I. Rodzaj prowadzonej działalności 

MPGK Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działa lność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie: 

1. Zezwolenia wydanego Decyzją Prezydenta Miasta Mielca Nr IM - 7037 -1/02 

z dnia 12.12.2002 r. 

2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Przedmiotem działania spółki jest główn ie : 

- działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, 

- działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. 

li. Rodzaj i struktura taryfy 

Taryfa została przygotowana w sposób zapewniający: 

uzyskanie niezbędnych przychodów, 

ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, 

eliminowanie subsydiowania skrośnego, 

motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody ograniczania 

zanieczyszczenia ścieków, 

łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat. 

MPGK Sp. z o.o. przedkłada taryfę jednolitą, wieloczłonową. Taryfa zawiera jednolite ceny 

usług i jednolite stawki opłat. 

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich Odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 

świadczonych przez MPGK Sp. z o.o. w Mielcu, z wyłączeniem Odbiorców hurtowych 

i dostarczających nieczystośc i płynne z terenów nieskanalizowanych. 

Ili. Taryfowe grupy Odbiorców usług 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanal izacyjnych oraz zapisy 

prowadzonej ewidencji księgowej brak jest zróżnicowania zarówno kosztów zaopatrzenia 

w wodę jak i kosztów odprowadzania ścieków, co powoduje, że w sytuacji spółki nie jest 

możliwe wyodrębnienie różnych współczynników alokacji kosztów dla różnych taryfowych grup 

odbiorców w ramach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków . Dlatego też, ustalono 

jedną grupę taryfową Odbiorców usług . Obejmuje ona zarówno Odbiorców jakimi są 

gospodarstwa domowe, jak i przemysłowych i pozostałych. 
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Jednakowe ceny dotyczą wszystkich Odbiorców usług dostarczania wody i odprowad2ania 

ścieków, świadczonych przez MPGK Sp. z o.o. w Mielcu na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 

Na podstawie ceny taryfowej rozliczana jest także odrębnie gmina za ilość wody pobranej ze 

zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe ora z do 

zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartymi w tyn, celu 

umowami precyzującymi szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń. 

IV. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

W rozliczeniach z Odbiorcami usług, o których mowa w pkt. Ili Taryfy, obowiązują 

n/w ceny i stawki opłaty abonamentowej. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę spółka stosuje: 

- cenę - wyrażoną w złotych za m3 dostarczonej wody, którą Odbiorca usług jest 

zobowiązany zapłacić spółce , 

- stawkę opłaty abonamentowej - wyrażoną w złotych na Odbiorcę usług za miesiąc, 

którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić spółce za odczyt i rozliczenie 

wodomierza głównego , w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku 

wielolokalowym 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków spółka stosuje: 

- cenę - wyrażoną w złotych za m3 odprowadzonych ścieków, którą Odbiorca usług jest 

zobowiązany zapłacić spółce , 

- stawkę opłaty abonamentowej - wyrażoną w złotych na Odbiorcę usług za miesiąc, 

którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić spółce za odczyt i rozliczenie 

wodomierza głównego , lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków, 

- stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych. 
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Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę przedstawia się następująco: 

1. w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy: 

Wyszczególnienie 
Cena Jednostka 

Lp. Taryfowa grupa Odbiorców 
netto miary 

1 2 3 4 5 

Gospodarstwa domowe, 
cena za 1 m3 

przemysłowi i poza przemysłowi 
dostarczonej wody 

3,96 Zł/m3 

odbiorcy usług (wszyscy) 

Grupa 

Stawka opłaty abonamentowej 
w rozliczeniach w oparciu opłata abonamentowa 1,56 zł/m-c 

o wskazania wodomierza 

2. w okresie od 13 do 24 miesiąca stosowania nowej taryfy: 

Lp. Taryfowa grupa Odbiorców Wyszczególnienie 
Cena Jednostka 
netto miary 

1 2 3 4 5 

Gospodarstwa domowe, 
cena za 1 m3 

przemysłowi i poza przemysłowi 
dostarczonej wody 

3,99 zł/m3 

odbiorcy usług (wszyscy) 

Grupa 

Stawka opłaty abonamentowej 
w rozliczeniach w oparciu opłata abonamentowa 1,70 zł/m-c 

o wskazania wodomierza 

3. w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy: 

Lp. Taryfowa grupa Odbiorców Wyszczególnienie 
Cena Jednostka 
netto miary 

1 2 3 4 5 

Gospodarstwa domowe, 
cena za 1 m3 

przemysłowi i poza przemysłowi 
dostarczonej wody 

4,05 zł/m3 

odbiorcy usług (wszyscy) 

Grupa 

Stawka opłaty abonamentowej 
w rozliczeniach w oparciu opłata abonamentowa 1,65 zł/m-c 

o wskazania wodomierza 
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Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki przedstawia się następujące::,: 

1. w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy: 

Lp. Taryfowa grupa Odbiorców Wyszczególnienie 
Cena Jednostka 
netto Oliary 

1 2 3 4 5 

Gospodarstwa domowe, cena za 1 m3 

przemysłowi i poza przemysłowi odprowadzonych 5,34 Zł/m3 

odbiorcy usług (wszyscy) ścieków 

Grupa 

Stawka opłaty abonamentowej 
opłata 

w rozliczeniach w oparciu o wskazania 1,64 zł/m-c 

wodomierza 
abonamentowa 

2. w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy: 

Lp. Taryfowa grupa Odbiorców Wyszczególnienie 
Cena Jednostka 
netto miary 

1 2 3 4 5 

Gospodarstwa domowe, cena za 1 m3 

przemysłow i i poza przemysłowi odprowadzonych 5,34 zł/m3 

odbiorcy usług (wszyscy) ścieków 

Grupa 

Stawka opłaty abonamentowej 
opłata w rozliczeniach w oparciu o wskazania 1,79 zł/m-c 

wodomierza 
abonamentowa 

3. w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy: 

Lp. Taryfowa grupa Odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka 
netto miary 

1 2 3 4 5 

Gospodarstwa domowe, cena za 1 m3 

przemysłowi i poza przemysłowi odprowadzonych 5,39 zł/m3 

odbiorcy usług (wszyscy) ścieków 

Grupa 

Stawka opłaty abonamentowej 
opłata 

w rozliczeniach w oparciu o wskazania 1,73 zł/m-c 
wodomierza 

abonamentowa 
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Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

przedstawia się następująco: 

Stawki za stan ścieków - Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie warunków 
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zl/m3 

Dopuszczalny stan 
Okresy taryfowe 

L.p. Odchylenie od wartości dopuszczalnej od I do 12 od 13 do 24 od 25 do 36 
śc ieków 

miesiąca m ies i ąca miesiąca 

I. Temperatura Temperatura odbiega od dopuszczalnej 2,57 2,60 2,69 
ścieków <35°C wartości o mn iej n i ż 5°C 

Temperatura odbiega od dopuszczalnej 5,13 5,20 5,37 

wartośc i o 5°C i więcej 

2. Odczyn ścieków pH odbiega od dopuszczalnego zakresu o 2,57 2,60 2,69 
(pH) 6,5 - 9,5 mniej niż 0,5 pH 

pH odbiega od dopuszczalnego zakresu od 5,13 5,20 5,37 

0,5 do poniżej 1,5 pH 

pH odbiega od dopuszczalnego zakresu od 7,70 7,80 8,06 
1,5 do pon i żej 2,5 pH 

pH odbiega od dopuszczalnego zakresu o 10,26 10,40 10 ,60 
powyżej 2,5 pH 

Stawki za skład ścieków - Jednostkowa stawka opiaty za przekroczenie warunków 
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/kg 

Wskaźn i k 
Okresy taryfowe 

L.p. 
zanieczyszczenia 

Jednostka Wartość dopuszczalna od I do 12 od 13 do 24 od 25 do 36 
mies i ąca miesiąca miesiąca 

I. BZTs mg O:Jdm3 1000 1,54 1,56 1,59 

2. ChZT mg O:Jdm3 1500 2,57 2,60 2,69 

3. Zawiesina ogólna mg /dm3 700 1,03 1,04 1,06 

4. Azot ogólny mg N/dm3 150 1,54 1,56 1,59 

5. Fosfor ogólny mg P/dm3 20 1,54 1,56 1,59 

6. Substancje mg /dm3 100 51,30 52,00 52,70 
ekstrahujące się 

eterem naftowym 

7. Chlorki mg Cl/dm3 1000 5,13 5,20 5,37 

8. Pozostałe wskaźn ik i mg /dm3 Dopuszczalne stężenia 256,50 260,00 268,50 
zanieczyszczeń wskaźników okreś lone w 
określone w umowie umowie 
z dostawcą ścieków 

przemysłowych 

1. Pozostałe dopuszczalne · wartości wskaźn ików zanieczyszczeń w ściekach 

przemysłowych (bądź mieszaninie śc ieków przemysłowych z bytowymi) wprowadzonych 

do u rządzeń kanalizacyjnych , określonych w umowie nie mogą przekraczać wartości 

określonych w załączniku Nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 

14 lipca 2006 r, w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

(Dz.U. 2016, poz. 1757). 
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2. Stawkę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych nalicza się dla każdego wskaźnika oddzielnie, za wyjątkiem wskaźl"lików : 

BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, substancje ekstrahujące się 

eterem naftowym i chlorki, dla których stawkę za przekroczenie nalicza się dla jednego 

wskaźnika, dla którego krotność przekroczenia jest największa . 

Do cen i stawek opłat za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki oraz przekroczenie 

warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza 

się podatek od towarów i usług - VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

W dniu złożenia niniejszej taryfy, stawka podatku VAT wynosi 8%. 

V. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy 

i urządzenia pomiarowe 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone 

są z Odbiorcami usług na podstawie cen oraz ilości dostarczonej wody 

i odprowadzonych ścieków - zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionymi 

w pkt. VI Taryfy. 

1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza 

głównego . 

2. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się 

w oparciu o ich wskazania (art. 27 ust. 4 ustawy). 

3. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako 

równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie (art. 27 ust. 5 ustawy). 

4. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody 

uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona 

jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług 

(art. 27 ust. 6 ustawy) . 

5. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy 

Odbiorca usług pobierał wodę i odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym 

(§ 16 ust. 2 Rozporządzenia). Okres rozliczeniowy określa umowa 

(art. 6 ust. 3 ustawy) . 
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6. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody 

ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed 

stwierdzeniem niesprawności działania 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 nieprawidłowego 

działania wodomierza (§ 18.1 Rozporządzenia). 

Spółka na wniosek Odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania 

wodomierza głównego . 

W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza 

zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia. 

7. Częstotliwość odczytów wodomierzy głównych ustalona jest w harmonogramach 

zatwierdzonych przez Prezesa spółki. 

8. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza w terminie wynikającym 

z harmonogramu, ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków wyliczona 

zostanie według średniego zużycia z ostatnich 3 m-cy. 

9. Okres obrachunkowy usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków trwa 

w okresach od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca 

obowiązywania taryfy. 

1 O. Należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki ustala się jako iloczyny 

taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. 

Za świadczone usługi spółka wystawia faktury . 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na 

warunkach i w terminach określonych na otrzymanej fakturze. 

11 . Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej 

zapłaty . 

12. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne 

żądanie Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej 

sprawie. 

13. Odbiorca, który nie dokona zapłaty faktury za wykonane usługi w wyznaczonym terminie 

otrzyma upomnienie. 
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Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy, jeśli Odbiorca usług nie uiści opłat za pełne dwa 

okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie 

uregulowania zaległej opłaty , spółka może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze 

kanalizacyjne. 

O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz 

o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczego punktu poboru wody spółka zawiadomi: 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu, 

- Prezydenta Miasta Mielca, 

- Odbiorcę usług, 

na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia 

przyłącza kanalizacyjnego. 

14. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania spółki. 

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 

okres 3 lat. 

Taryfa opracowana została na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(t.j . Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 02.03.2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 02.03.2018 poz. 472) . 

Zgodnie z postanowieniami § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi 

Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 roku, taryfa zawiera stawki opłaty abonamentowej oraz 

stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych . 
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1. Zakres świadczonych usług 

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

obejmują: 

■ pobór, uzdatnianie i dystrybucję wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

■ odprowadzanie ścieków. 

Usługi w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są 

świadczone dla taryfowej grupy odbiorców określonej szczegółowo w Rozdziale IV niniejszej 

taryfy. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do zapewnienia 

zdolności posiadanych urządzeń do realizacji usług: 

■ ciągłej dostawy wody w wymaganej ilości, o jakości wymaganej prawem, i pod odpowiednim 

ciśnieniem , 

■ niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, odprowadzania ścieków. 

Obowiązek ten wypełnia się w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń oraz 

zapewnienia ich należytego stanu technicznego. 

2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, 

standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wynikających z 

umów zawartych z poszczególnymi Odbiorcami usług. 

Szczegółowo zakres świadczonych usług oraz standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

zostały omówione w uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie przedkładanej taryfy. 
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