I. Zbiorcze zestawienie taryfowych grup odbiorców oraz opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę w okresie od 07.10.2010 r. do 06.10.2011 r. w Gminie
Piaseczno ( odbiorcy zasilani ze SUW Gminy Piaseczno)
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Lp.
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3,50

3,50
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II. Warunki stosowania taryf.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę są prowadzone na podstawie
określonych w niniejszej taryfie cen i stawek oraz ilości dostarczonej wody.
1.

Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustala się jako iloczyny
taryfowych cen i stawek opłat odpowiadających tym grupom oraz ilości
świadczonych usług.
2.

Ilość dostarczonej wody wyraŜona w m3 ustala się na podstawie odczytu
wodomierza głównego.
3.

W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do
nieruchomości określa się w oparciu
o normy zuŜycia określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie określania
przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. Nr 8 z 2002 r. poz. 70).
4.

W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach
wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych
tam wodomierzy, z uwzględnieniem róŜnicy wynikającej pomiędzy odczytem na
wodomierzu głównym, a sumą odczytów w lokalach.
5.

6. W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się
na podstawie średniego zuŜycia wody w okresie trzech miesięcy przed
stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to moŜliwe na podstawie
średniego zuŜycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średniomiesięcznego zuŜycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
nieprawidłowego działania i wodomierza. W przypadku braku pierwszego odczytu
wodomierza, zuŜycie określa się na podstawie norm dla danego odbiorcy
określonych w rozporządzeniu właściwego ministra, za cały okres od włączenia
przyłącza do sieci.

7.Opłata abonamentowa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierana jest za
kaŜdy rozpoczęty miesiąc, w którym były świadczone usługi. Opłata regulowana
jest przez Odbiorcę usług niezaleŜnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę.
Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie wskazanym na
fakturze. Opóźnienia w zapłacie będą skutkować naliczeniem odsetek w wysokości
ustawowej. W przypadku nie zapłacenia faktury mimo upomnienia moŜe nastąpić
odcięcie dopływu wody . Koszty związane z odcięciem dopływu wody a tym samym
zaprzestanie świadczenia usług ponosi odbiorca usług.
8.

Zaprzestanie świadczenia usług następuje po rozwiązaniu umowy i odłączeniu
od wodociągu.
9.

UZASADNIENIE
Zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ,
następuje na podstawie ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 r. Nr 123
poz. 858/ oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 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 2006r. Nr 127 poz. 886/ . Stawki opłat za wodę w poprzedniej taryfie dla
wszystkich grup odbiorców wynosiły 2,82 zł netto a opłata abonamentowa 3,50 zł
netto.

