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DECYZJA

Na podstawie ar1. 24b ust. 7,24c ust. 2 oraz 27aust. 1 ustawy z dnia7 czerwca 2001 r.

o zbiorowl'm zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.I]. z2O2O r.,
poz. 2028. zwanej dalej ..zzwzoś"). w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r.

- Kodeks postępowania administracl,jnego (t.1. Dz. |J. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej ,.Kpa"),
po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Budowy
i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Konrunalnych zls w Bełzycaclr. ul. Przerrrysłowa 48a.
24-ż00 BełĄce z dnia 4 lutego 202I r. Dyrektor Regionalne go Zarządu Gospodarki Wodnej
w Lublirrie Patistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zatwierdza

Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Zyrzyn w miejscowościach: Bałtórł,.
Borysów. Cezaryn. Jaworóq Kośmin. Kotliny, Parafianka. Skrudki, Strzyżowice. Wilczanka,
Zagrody.ŻerdżiŻyrzynoTazzazbioroweodprowadzanieściekówwnrieiscowościaclr: Zyrz5,n
i Zagrody na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznlk do niniejszej decyzji oraz jej integralrrą częśc.

uzasadnienie

Na podstaw,ie art. 107 § 4 Kpa odstępuję od uzasadnienia decyzji.

Niniejsza decyzla podlega opłacie. o której no\Ą,a w art. 24d zzwzoś. Opłatę w rłysokości
530,07 zł uiszcza się rra rachunek bankorły organu regulacyjnego nr: 49 1130 1017 0020 l510
6720 0044 w,tenrrinie 14 dni od drria. w którym decyila stała się ostateczna.
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pouczenie

Od niniejszej decyzji słuzy stronom plawo wniesienia odwołania do Prezesa
Państworvego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odrvołanie wnosi się za pośrednictwem
Dl'rektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej r.l,Lublinie Państrvorvego Gospodarstrł,a
Wodnego Wody Polskie, rł,tenninie 14 dni od dnia doręczenia decl,zji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strolra ntożę zrzec się prawa do
wniesienia odrł,ołania wobec organu. który wydał decyzję. Z dniern doręczenia organorvi
administracji publicznej oświadczenia o zrzęczeniu się prawa do rłniesięnia odrvołaniaprzez
ostatnią ze stron postępowania, decyĄa staje się ostateczna i prawonrocna. Nie jest mozliwe
skutęczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczęniu się plawa do wniesienia odwołania.

J

Otrzy,nlują:

1. Zakład Budorvy i Eksploatacji Wie_jskich Urządzeń Komunalnyclr z/s w Bełzycach, ul. Przernysłowa 48a.
24-200 Bełzyce

2. ila

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
tel.: +48 (81) 53 10 300 | faks: +48 (81) 53 10 301 I e-mail: lublin@wodypolskie.gov.pl
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TARYFY
ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

obowiązującej na terenie gminy Żyrrynw miejscowościach: Bałtórv, Bolrysółr!
CezarynrJarł'orów, KoŚmin, Kotliny,Parafianka, Skrudki, Strzyżowice, Wilczanka"

Zagrody, Żerdź i Żyrzyn
oraZ

ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCmXOW
obowiązującej na terenie gminy Żyrrynw miejscowościach;{yąnjZągrod}i 

o., oec,-:I
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1, Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i starłlek 'ńff- :uiff"?J;".
zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Zyrzyn w
rniejscowoŚciach:Bałtów, Borysów, Cezarlm, Jaworów, Kośmin, Kotlin}, iarafianka,
Skrudki, SftzYzowice, Wilczanka, Zagrody, Żerdź i Żyrzyn i zbiorowe odprow ad7anta
Ściekow na terenie na terenie gniny Żyrrynw miejscowościach: żyrryni Zagtody na okres
3 lat.

Taryfa opracowana została na podstawie zasad określonych ustawi ę z dnia J
Częrwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprow adzaniu
Ścieków (Dz. U. tj. z 2020 L poz. 2028) mvanej dalej ustawą oraz przepisami
Roryorądzeńa Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglug Sródlądowej z dnia 27 lutego
2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwier,dzenie taryf c:iaz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpror.v adzanię
ściekórv (Dz.U. z 20l8r. , poz.472), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe stawki cen i opłat doĘczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i
kanalizacvjnych świadczonych przez Zakład Budowy i Eksploatacji Ńi.lŚn.n
IJrządzeń Komunalnych w Bełzycach, zwany dalej Zakładem. Zgodnie, uitur"ą.
taryfa obejmuje także taryfę za wodę pobraną na cele przeciwpo żatowę.

2. Rodzajeprowadzonejdziałalności

Za\<ład został utworzony uchwałą Zgromadzenia Związku Komunahlego Grnin
w Bełzycach Nr IlI2l95 z dnia 07 grudni a 1995 roku.

ZaWad j e st związkową j edno stką or ganizacvj ną s ektora fi nansów publ i czny ch,
która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania własne grnin i pokrywa kcnz§,
srł,oj ej działalnosci z przychodów własnych.

Zakład nie Posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansow-ą na
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Zakład Prowadzi działalność w zakresie zbioroweg o zaopatrzenia rł, wodę i
zbiorowego odprowadzania ściekow na terenie gminy Zyrzyn.

Przedmiotem działania Zakładu w zakresię zbioroweg o zaopatrzęnia rł, wodę
zbiorowęgo odprowadzania ściekow jest: 
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- pobor wody zpodziemnych ujęć wody i jejuzdatnianie,
- rozprowadzenie wody,
- dokonywanie odczytówwodomierzy,
- odbiór ścieków i ich oczyszczanie,
- dokonywanie rozliczania nalezności zawodę i ścieki
- dokonywanie windykacj i zalegĘch nalezno ści za wodę i ścieki,

IJrządzenia wodociągowe i kanalizacyjne stanowią odrębną własnośc Gminv
LyrZyD.

Poza wymienionym powyżej zakresem działalności Zakład nie prowadzi innej
działalności.

3. Rodzaj i struktura taryf_v.

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenta w wodę wyłoniono taryfę niejednolitą
- zawierającą jednakowe ceny wody i róme stawki opłat dla poszczególnych
taryfowych grup odbiorców usług.

Z uwagi na strukturę prryjęto taryfę wieloczłonową - zawierającą ceny rvody i
stawki opłat.

2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ściekow wyłoniono taryfę jednolitą
- zawierającą jednakową cenę ścieków oraz jednolite stawki opłat dla wszystkiclr
taryfowych grup odbiorców

Z uwagi na strukturę przyjęto taryfę wieloczłonową - zawierającą eęny wody i
stawki opłat.

4. Thryfowe grupy odbiorców

1. Wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług zbiorowe go zaopatrzenia w
wodę:

Podział na taryfowe grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę:

ITaryfowa Grupa
1Odbiorców Usług

Opis tary'owych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia ]

w wodę

Grupa I
Odbiorcy usług z zalaesu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

]

rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w okresach ]

kwartalnych.kwanatnycn.

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia
wody, w okresach kwartalnych.

Grupa II

y



2. Wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców usług zbiorowego odprowadzania
ścieków.

Podział na taryfowe grupy odbiorców w zakresie odprowadzania ścieków:

Taryfowa Grupa
Odbiorców Usług

Grupa KI

Grupa II

il. WYSOKOŚC CEN I STAWEK
ścrnxów

Opis taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego
odprowadzania ścieków

odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, i
dostarczający ścieki bytowe z gospodarstw domo\Ąych, instytucji 

]

użyteczności publicznej, podmiotów produkcyjnych-, usługorłych i
handlowych rozliczani na podstawie ilości dostarczonej wodv iveałue i

wskazań wodomierza głównego, w okresach kwartalnych. " 
I

5. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat

I. WYSoKoŚc cPN I STAWEK opŁAT zBIoRoWEGo zAopATRzENIA W WoDĘ

i

- cena wody (zUm3) 1)6 ]

l

3,26

OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

15,91

l

]1-
]

i

l

Gruoa KI

Wyszczególnienie

Rodzaj c€n i stawek opłat

- cena ścieków (złlm3)

- stawka opłaty abonamentowej:
złlodb./kwartał

\ilielkość cen i stawek oplat 
i

(przedstawione ceny są cenami netto) 
]_+*-_T----_

w okresie od 13lw okresie od 25
do 24 miesiąca j Oo SO miesiąca i

olrowiązywania 
] 
obowiązyrvania,

nowej taryfy I nowej taryfy 
,

WyszczegóInienie Wielkość cen i stawek opłat
(przedstawione ceny są cenami netto)

Taryfowa
grupa

odbiorców
usług

Rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 1

do 12 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

w okresie od 13
do 24 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

w okresie od 25
do 36 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

- cena wody (złlm3) 3,26 3,26 3.26

Grupa I - stawka opłaty
abonamentowej:
złlodb./kwartał

l78,47 i 18,47 18.41

- stawka opłaty
abonamentowej:
złiodb,/kwartał

w okresie od 1

do 12 miesiąca
obowiązywania
nowej tarył

13,B9 r3,89

3,26

15,9l

Thryfowa
grupa

odbiorców
usług

5,98 5,98 i 5

I

13,89 i 1



Dla określenia elementów składowych stawki opła$ abonamentowej prryjęto
następuj ące elementy składowe :

- Grupa I kwartalną wartośc utrzymania w gotowości do świadczenia usług urząd,zen
wodociągowych, jednorazową wartość jednostK odc4ltu wodolnięrza (odczyt jeden
raz w kwartale) oraz jednorazową wartośĆ rozliczenia nalezności za ilość
dostarczonej wody (rozliczenie jeden razw kwartale);
- Grupa II kwartalną wartość utrzymania w gotowości do świadczęnIa usług urządzeń
wodociągowych oTaz jednorazową wartośó rozliczenla nalezności za ilość
dostarczonej wody (rozliczenie jeden razw kwartale);

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem w_vposażenia nieruchomości
w prąvrząd}, i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprow adzarńe
Ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia
wymienionymi w pkt. 1 Taryfy.

Ilość wody dostarczonej do Odbiorców ustala się na podstawie:
- wskazań wodomierza głownego (Grupa I)
- przepisow dotyczących przeciętnych norrn zuĘcia wody (Grupa II)
- pisemnych informacji (raportów) Państwowej Straż Pozarnej dotyczących
wielkości zużycia wody na cele przeciwpożarowe.

Rozliczeń doĘczących poboru wody dla Grupy I i Grupy II dokorruje się
okresach kwartalnych.

Ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości jest równa ilości dostarczonej
do nieruchomości wody, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego,
pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zuĘtej. Odbiorcy usług zbiororvego
zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przeciętnych nornr zużycia wody nie
odprowadzają ścieków.

Rozliczeń za dostarczone przęz Odbiorców usług ścieki-Grupa KI dokonuje
się okresach kwartalnych

Na ogolna liczbę 1830 Odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 1815
Odbiorcow rozliczanych jest na podstawie odczytów wodomierza głownego (nie
elektronicznego) - (Grupa I) a 15 Odbiorców w oparciu o przepisy dotyczące
przeciętnych norm zuĘcia wody - (Grupa II).

Z usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzysta 450 odbiorców.
W przypadku niesprawności wodomierza, jeżeli umowa nie stanowi inaczej,

ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego nlĘcta wody w okresie 3
miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomietza, a gdy jest to niemoźlir.ve
na podstawie Średniego zuĘcia wody w analogicznym okresie roktr ubiegłego,lub,
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iloczynu średniomiesięcznego zuĘcta wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
niesprawności wod omierza.

Zakład na pisemny wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia
PrawidłowoŚci działania wodomierza. W przypadku braku potwierdzenia j"go
niesprawności, Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.

OPłata Za Dtrzqeurie w gotowości wądzeń wodociągo\Ąych naliczana jest za
każdy miesiąc, takżę w przypadkach braku poboru wody.

Odbiorca usług dokonuje zapłaĘ za dostarczoną wodę na warunkach i w
terminach określonych w umowie o zaopatrzenie w wodę.

W okresie odczytow wodomierzy naprzełomie zmiany taryf ilość wody i ściekow
nahczana będzie proporcjonalnie do zużycia wody i odprowadzania ściókow przed
zmianą i po wejściu w zycie nowych taryf.

Stosowanie przez Zakład cen i stawek opłat wynikających znorłych, podanycl-r
do wiadomoŚci Publicznej taryf, nie wytnaga odrębnego infonnowania odbiorćow
usług o ich rcdzalach ani wysokościach.

ZaWad dołącza do umowy aktualnie obowiązuj ącą taryfę, zawierającą ceny i
stawki opłat lub jej }vyciąg właściwe dla odbiorcy, będącego stroną unowy.

Podstawą obciązenia odbiorcy usług naleznościami zausługi dostarczenia wody
świadczo ne przez Zal<ładj est faktura.

W PrzYPadku budynku wielolokalowego, w któryrn odbiorcami usług są równiez
osobY korzYstające z poszczegoinych lokali, Zakład wystawia orob.rą fakturę
zarządcY lub właścicielowi takiego budynku, oraz odrębne faktury osobom
korzYstającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami
korzYstającYmi z lokaIi z lłorymi Zal<ład zawarł odrębne umowy o zaopatrzenie w
wodę.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1 Zakres Świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców usług

Zakład wYkonuje zadnia własne Gminy żyrryn słuzące zaspokajaniu
zbiorowYch Potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowe go zaopatrzenia * *oóę .ru
terenie gminy Zyrzyn w miejscowościach Bahów, Borysów, Cezaryn, Jaworow;
KoŚmin, KotlinY,ParafianJ<a, Skrudki, Strzyżowice, Wilczanka, Zagrody, ż"rt; i żyrzyn i
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, oblekiolł,
PublicznYch, obiektow usługowych, handlowych i produkcyjnych na terenie
nri ej scowościach Zyrzyn i Zagrody,

Zakres usfug Świadczonych przez Zakład jest jednakowy dla rł,szystkiclr
odbiorców.

Zbiorowe zaoPatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorcorł,
usług w oParciu o takie same zasady technologicnlę i techniczn., kto.. polegają na
ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody do odbiorców, usuwaniu awarii
wodociągowych oraz zapęwnieniu zastępcąlch puŃtów poboru wody na wypadel<
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wystąpienia awarii, montazu na kosż ZaĘadu wodomierza głównego, jego wymianie
z upływem okresu lega|izacji, odcrytywaniu ilości dostarczonej wody.

W zakresie dostawy wody Zakład ufiąrrnuje w gotowości urądzeńa
u,odociągowe, dokonuje odc4gtów wodomierzy, rorficzanalemości za dostarczo1-1ą wodę oraz
dokonuje windykacji nalemości. Crynności te są wykonywane nięzalężnie od tego cz1,
poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faĘcznie pobierał wodę, czy teżnte
i lłynikająz gotowosciZakładu do jej dostarczania.

Zbiorowe odprowadzanię ścieków dokonywane jest dla wsrystkich odbiorcórł,
usług w oparciu o takie salne zasady technologiczne i techniczne, które polegają rra
odbiorze ścieków, usuwaniu awarii i tch oczyszczeniu.

W zakresie odbioru ścieków ZaWad utrztrłnuje w gotowości urądzenia
kanalizacyjne, rozlicza nalemości za dostarczonę przlz odbiorcow ścieki oraz dokonuje
windykacji na]ezrości. Czynności te są wykonywane niezależnie od tego czy
poszezególny odbiorca w danym okresie będzie faĘcznie dostarczał ścieki, czy też
nie i wynikają z gotowościZakładu do ich przyjmowania.

Na terenie gminy Zyrzyn nie jest pobierana woda z publicznych studni i
zdrojow ulicznych ataił'e do zasilania publicznych fontann, gdyż takie urządzenia
nie występują. Gmina Zyrzyn nie uzywa wody do zraszania publicznych ulic i
publicznych teręnów zielonych.

Woda dostarczana do Odbiorców produkowana jest na pięciu stacjach
uzdatniania wody tj. SUW Bałtów, SUW Kotliny, SUW Parafianka, SIJW Zęrdź i SUW
żyrzyn.

Zbiorowę odprowadzanię ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorcórv
usług w oparciu o takie same zasady technologicznę i techniczne, Zabes usług w
zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje odprowadzanie i
ocrylszazanie za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, ścieków dostarczanych przęz
usługobiorców.

Z uwagi na niewielką ilość ścieków pochodzących od podmiotow
prowadzących działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową i usługową),
ściekow nie dzieli się według kryterium ich pochodzenia, gdyż to nie powoduje
zrÓżnicowania kosztów ich odbioru i oczyszczęnia, Scieki pochodzące Óa
Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz od instytucji publicznych
odpowiadają parametrom fizyko-chemicznym ścieków bytowych z gospodarstw
domowych. W związku z tym w zakresie zbiorowego odprowadzania ściekow
wYodrębniono 1 grupę odbiorców - Grupa KI obejnrującą ścieki z gospodarstrłl
domowYch, instytucji uzyteczności publicznej, podrniotów produkcyjnych,
usługowych i handlowych .

Scieki ocĄrszczane są przez jedną mechaniczno-biolo giczną oczyszczalntę
ściekow zlokalizowaną w Żyrrynie. Średniodobowa ilość oczy szczanych ściekow
wynosi 153 m3.

7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Zal<ładjest zobowlązany do udzielenia odbiorcom usług wszelkich istotrrycłl

informacj i w szczególności dotyczących :

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług um
zaopatrzenie w wodę i odbior ścieków,
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2) wYstęPujących zakłoceń w dostawach wody i odbiorze ściekolv, rv tylrr o
planowany ch przerwach w świadc zeniu usfug,

3 ) wY stęPuj ących awari ach urządzen wodociągowych i kanalizacyj ny ch.
JakoŚĆ wodY Produkowanej przęz Za*ad jest zgodna zarowno z normami

krajowYmi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęc głębirroivych.
Podlega uzdatnianiu bez chemicznęgo wspomagania. Parametry wody uzdatnionej
dostarczanej do sieci wodociągowej spełniają wymagania określone \v
rozPorządzeniu Ministra Zdrowja z dnia 07 grudni a 2017 r w sprawie jakości rvody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r poz,2294) w tym
bakteri o1 o gi czne, fi zykoche mi czne i organol e pty czne . Pob i erana wo da podzi enl nu n i.
Przel<racza iloŚci atakże wielkości dyspozycyjnych zasobow wodnych ók .ślonvclr lv
pozwoleniu wodnopra{nym. Zasoby dyspozycyjne ujęć zaspokajają poirzeby
mieszkańców Gminy Zyrzyn zarówno w ctrwiti oUÓcne; juk i w okresie
PrognozowanYch taryf. Woda uzdatniana badana jest sysiematy cznie przęz
Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublini" oru, pr.",
inne wyspecjalizowane podmioty, którym zakład zlecate zadania.

Zal<ład zaPewnia obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urząd,zeń
wodociągowYch, wYmianę wodomierzy,bieżącą konserwację oraznaprawę urządzen
wodociągowYch. Prowadzi rownież całodobowe pógotowie wołociągowe
Świadczące usługi w sytuacjach awaryjnych. W Regulaminie zbioroirego
dostarczania wody i zbiorowego odpr owadzania ścieków na terenie gminy żyrri,r,
zawartę Są wszelkie informacje doĘczące zapewnienia ciągłej dostawy *oóy,
okreŚlenia PostęPowania ZaĘadu w razie przerw w dostawie wody oraz stał.;
gotowości do świadczenia usfug i usuwania awarii.

Mi e szkań cy Gminy informowani s ą na bieżąco, w szczególnoś c i :

- na temat warunków zawierania umów i sposobu rozliczeń, wysokości cen i opłat
za wodę i ścieki wynikających z przyjętychtaryf;
- Procedur odczYtu wodomierzy, fakturowania usług i regulow ania nalężności;
- jakości wody przeznaczonej do spozycia.

o planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odbiorze ścieków zakład
informuje Odbiorcow usług, na swojej stronie internetowej, lokalnych mediach lub w
innY zwYczajowo przyjęty sposób, minimum na dwa dni roboczó przed planowaną
przerwą w świadczeniu usfug.

W PrzYPadku wYstąpienia niedotrzymania ciągłości świadczonych usług oraz
odpowiednich parametrów dostarczanej wody, Zakład,:

- informuje Odbiorcow usług o takich przypadkach, na swojej stronie
internetowej, lokalnych mediach lub w inny zwyczajówo prz}jęty spońb, \Ą/ tym
wskazuje, o ile to mozliwe, planowany termin przywro;;;i" prawidłowe_eo
funkcjonowania urządzeń wodociągowych oraz 

-odpowiednich- 
paranretrjw

dostarczanej wody,
- zapewnia odbiorcom usług zastępcze punkty poboru wody w

przerw w dostawach wody przekraczających 12 godzin oraz infonnuje
usług o lokalizacji takich punków, na swojej stronie internetowej,
mediach lub w inny zwyczajowo ptzyjęty sposób.

przypadku
odbiorcorv
lokalnych
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Każdy odbiorca usfug ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu
wykonywania przez Zal<ład umowy, w szczegolności ilości i jakości śrviadczonych
usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi

Wsrystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie Zakładtl
osobiŚcie do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres lub w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zal<ład na stronie intemetow ej a także
telefonicznie.

ZaWad jest zobowiązany rozpatrryć reklamację bez zbędnej zwłoki w
terminie nie dfuzszym jednak niż 14 dni od dnia złożęnia reklamacji w siedzibie
Zakładu lub j"j doręczenia ZaĘadowi. W sprawach skomplikowanych terrnin
rozpatrzenia reklamacji moze ulec wydłuzeniu do 30 dni od dnia złożenia reklamacji,

Złożenię reklamacj i nię zwalnia odbiorcy od obowiązku uiszczenia nalezrrości
określonej w wystawionej fakturze w Wznaezonym terminie.

Ieżeli W wyniku reklamacji nastąpiła korekla rozliczenia, dotycząca
poprzednich okresów rozliczęniowych, to różnica międry pierwotnyrn a
skorygowanym rozliczeniem pomniejsza lub powiększa kosźy okresu bieżącego.

Odbiorcy usfug mogą składać wnioski, których przedmiotem mogą być w
szczególnoŚci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności,
usprawnienia pracy i zapobiegania naduzyciom, ochrony własności, lepszego
zaspokajania potrzeb ludności. Rozpatrzenie wniosków odbywa się w oparciu o
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W celu zachowania wysokich standardów obsługo Odbiorców w siedzibie
Z akładu udo stępni an e są ws zy stkim zaintere s owanym :

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Zyrryn taryfy zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekóą

2) tekst jednolity ,,Regulaminu dostarczania wody i zbiorowego
odprowadzanla ścieków, obowiązuj ący naterenie grniny Zyrzyn,

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz wody i ściekow
Biuro obsługi klientów Zakładu mieści się w Bełżycachprąl uI. Przernysłowej

48aijest otwarte w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.00 do
15.00 otazwę wtorki w godzinach od 7.00 do 17.00.

Wystąpienie awarii mozna zgłaszac całodobowo pod nr tel. 691 693 955 oraz
601 556 464.
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