ZAWIADOMIENIE
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Ełku niniejszym zawiadamia, że RADA MIASTA
EŁKU UCHWAŁĄ NR XXIV.266.16 z dnia 29 listopada 2016 r.
przedłużyła na okres 1 roku t. j. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31
grudnia 2017 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych
Uchwałą Nr XII.136.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015 r .w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.
W związku z powyższym ” Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania

ścieków w okresie od 01 stycznia 2017

roku do 31 grudnia 2017 roku”

będzie kształtować się w następujących

wysokościach:
1.Wysokość
ścieków:

cen

za

dostarczaną

wodę

i

odprowadzanie

1) Wysokość cen za dostarczaną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Cena

Jednostka
miary

netto

brutto
/z VAT 8 %/

1
1.

2
Gospodarstwa domowe

3
zł/m3

4
3,30

5
3,56

2.

Pozostali odbiorcy

zł/m3

3,69

3,99

2) Wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

Lp.
1

Cena

Taryfowa grupa
odbiorców

Jednostka
miary

netto

2

3

4

5

brutto
/z VAT 8 %/

1.

Gospodarstwa domowe

zł/m3

5,24

5,66

2.

Pozostali odbiorcy

zł/m3

5,75

6,21

-23) Wysokość łącznej ceny za pobór wody i odprowadzanie ścieków:

Lp.

Cena

Taryfowa grupa
odbiorców

Jednostka
miary

netto

2

3

4

5

1

brutto
/z VAT 8 %/

1.

Gospodarstwa domowe

zł/m3

8,54

9,22

2.

Pozostali odbiorcy

zł/m3

9,44

10,20

2. Wysokość stawek opłat dodatkowych za przekroczenie warunków
wprowadzania
ścieków
przemysłowych
do
urządzeń
kanalizacyjnych:
1) Wysokość i rodzaj opłat dodatkowych:

Jednostka

Dopuszczalne stężenie
zanieczyszczeń
w ściekach
przemysłowych

BZT5

mg O2/dm3

700

2,44

ChZT

mg O2/dm3

1400

1,49

mg/ dm3

650

3,30

Azot ogólny

mg N/dm3

98

19,88

Fosfor ogólny

mg P/dm3

22

3,22

Rodzaj wskaźnika

Zawiesina ogólna

Cena netto zł/kg
ładunku

2) Przedsiębiorstwo będzie naliczało opłaty dodatkowe za przekroczenie
warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych
na
podstawie
metodyki
badawczej
zawartej
w poniższych procedurach po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych określonych w powyższej
tabeli.
Rodzaj wskaźnika

Jednostka

Metoda badawcza

BZT5

mg O2/dm3

Procedura badawcza PB-04

ChZT

mg O2/dm3

PN-ISO 15705:2005

Zawiesina ogólna

mg/ dm3

PN-EN 872:2002

Azot ogólny

mg N/dm3

Azotyny
PN-EN 26777:1999
Azotany
Procedura badawcza PB-01
Azot ogólny Kjeldahla
Procedura badawcza PB-02

Fosfor ogólny

mg P/dm3

Procedura badawcza PB-03

-33) Podstawą rozpoczęcia procedury naliczania opłaty dodatkowej jest
protokół laboratorium przedsiębiorstwa z badań całodobowych
z użyciem urządzenia pobierającego ścieki co godzinę, który otrzymuje
również dostawca ścieków.
4) Opłatę dodatkową nalicza się za okres, w którym nastąpiło przekroczenie
wartości parametrów przedstawionych w powyższej tabeli.
5) Dostawca ścieków powiadamia przedsiębiorstwo o fakcie zaprzestania
przekroczenia,
dokumentując
to
wynikami
z
akredytowanego
laboratorium.
6) Na zlecenie dostawcy ścieków, laboratorium przedsiębiorstwa może
dokonać badania kontrolnego za dodatkową opłatą.
7) Jeżeli przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji dotyczy więcej
niż jednego wskaźnika, opłata dodatkowa będzie naliczana tylko za jeden
wskaźnik, którego przekroczenie stanowi najwyższą wartość.
8) Opłatę dodatkową netto za okres, w którym nastąpiło przekroczenie
parametrów zanieczyszczeń nalicza się mnożąc wielkość przekroczenia
ładunku przez stawkę opłaty dodatkowej z w/w tabeli.
9) Do wyżej wymienionych opłat będzie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3.

Stawki opłat za
kanalizacyjnych:

przyłączenie

do

urządzeń

wodociągowo

–

1) Wysokość stawek opłat:
Lp.

Rodzaj stawki

Wysokość stawki
netto w zł

1.

Za odbiór sieci, przyłącza wodociągowego

120,00 zł

2.

Za odbiór sieci, przyłącza kanalizacyjnego

120,00 zł

Jeżeli jednocześnie odbiorowi podlega sieć, przyłącze wodociągowe
i kanalizacyjne, to pobierana będzie tylko jedna opłata przyłączeniowa.
2) Powyższe
stawki
zawierają
koszty
przeprowadzenia
prób
technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf;
wzoru wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz. U. Nr 127 poz. 886).
3) W/w stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów
obliczonych na podstawie cennika przedsiębiorstwa.
4) Do wyżej wymienionych opłat będzie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
4. Ponadto informujemy szanownych naszych klientów, że podajemy
do Państwa kranów wodę głębinową po naturalnych procesach
uzdatniania i dezynfekcji z niezbędną zawartością minerałów
i mikroelementów wg wymogów Ministerstwa Zdrowia.
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NASZA WODA JEST CZYSTA I ZDROWA.
MOŻNA JĄ PIĆ PROSTO Z KRANU.
DBAMY RÓWNIEŻ O CZYSTOŚĆ
ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Prezes Zarządu
PWiK Spółka z o.o. w Ełk
inż. Wojciech Jassak
Ełk, 5 grudzień 2016 rok

