Informacja dla mieszkancow Gminy Goczatkowice-Zdroj dotyczqca taryf za
wod^ i scieki.
Administracja Zasobow Komunalnych uprzejmie informuje swoich Klientow, ze stosownie do
ustawy z dnia

7 czerwca 2001r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wod^ i zbiorowym

odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz.U.
decyzjq GL.RZT.70.175.2021 z

dnia

26 lipca

2020, poz. 2028 z pozniejszymi zmianami),
2021r.

Dyrektora

Regionalnego

Zarzgdu

Gospodarki Wodnej w Gliwicach Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zatwierdzone zostaty nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod^ i zbiorowego
odprowadzania sciekow na terenie gminy Goczatkowice-Zdroj. Nowe taryfy wprowadzone
na okres 3 lat i obowi^zywac b^d^ od dnia 26 sierpnia 2021 roku.
Cena za lm3 dostarczonej wody w catym okresie obowiqzywania taryfy tj. w okresie 3 lat, w
rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazari wodomierza lub na podstawie
przepisow dotycz^cych przeci^tnych norm zuzycia wody:

Wysokosc cen za dostaw§ wody

Opis

Cena netto

Cena brutto z
podatkiem
VAT

Jednostka
miary

w okresie od 1 do 12 miesigca obowiqzywania nowej taryfy (od 26.08.2021 do
25.08.2022 r.)

cena 1m3 wody

5,04 zt

5,44 zt

zt/m3

w okresie od 13 do 24 miesiqca obowigzywania nowej taryfy (od 26.08.2022
do 25.08.2023 r.)

cena 1m3 wody

5,11 zt

5,52 zt

zt/m3

w okresie od 25 do 36 miesigca obowiqzywania nowej taryfy (od 26.08.2023 do
25.08.2024 r.)

cena 1 m3 wody

5,19 zt

5,61 zt

zt/m3

Wysokosc cen za odprowadzane scieki

Opis

Cena netto

Cena brutto z
podatkiem
VAT

Jednostka
miary

w okresie od 1 do 12 miesi^ca obowiqzywania nowej taryfy (od 26.08.2021 do
25.08.2022 r.)

cena 1m3 sciekow

8,37 zt

9,04 zt

zt/m3

w okresie od 13 do 24 miesiqca obowigzywania nowej taryfy (od 26.08.2022
do 25.08.2023 r.)

cena 1m3 sciekow

8,49 zt

9,17 zt

zt/m3

w okresie od 25 do 36 miesigca obowigzywania nowej taryfy (od 26.08.2023 do
25.08.2024 r.)

cena 1m3 sciekow

8,53 zt

9,21 zt

zt/m3

ZS*^ •&.

Gliwice, dnia 26 lipca 2021 r.
Paristwowe
Gospodarstwo Wodne

W P t Y N Eu L O

Wody Polskie

2021 -07- 3 0

DYREKTOR
Regionalnego Zarzqdu
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach

o/ot

Administracja Zasobow Komunalnych
Goczatkowice Zdroj
ul. Szkolna 13
43-230 Goczatkowice Zdroj

znak sprawy: GL.RZT.70.175.2021

DECYZJA
Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodi? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej
„uzzwos"), w zwi^zku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post^powania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu
post^powania

administracyjnego

z

wniosku

Administracji

Zasobow

Komunalnych

z

siedzib^

w Goczatkowicach Zdroj z dnia 28 maja 2021 r. zatwierdzam taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod^
i zbiorowe odprowadzanie sciekow na terenie gminy Goczatkowice Zdroj na okres 3 lat.

Taryfa stanowi zat^cznik do niniejszej decyzji oraz jej integraln^ CZQSC.

UZASADNIENIE
W dniu 28 maja 2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Pahstwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie wptynqt wniosek

Administracji Zasobow

Komunalnych z siedzibq w Goczatkowicach Zdroj (42-230), ul. Szkolna 13 z dnia 26 maja 2021 r.
o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod^ i za zbiorowe odprowadzanie sciekow
na terenie gminy Goczatkowice Zdroj na okres 3 lat.
Pismem z dnia 07 czerwca

2021 r. znak GL.RZT.70.175.2021.JB organ regulacyjny zawiadomit

o wszcz^ciu post^powania administracyjnego wsprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe
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zaopatrzenie w wod$ i zbiorowe odprowadzanie sciekow

na terenie gminy Goczatkowice Zdroj

na

okres 3 lat.
Analiza ztozonego wniosku pod wzgl^dem formalnym i merytorycznym wykazata, ze zostaf on
sporz^dzony niezgodnie z aktualnie obowigzujqcymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodq i zbiorowe odprowadzanie sciekow. Z tego powodu organ regulacyjny
wystosowal wezwanie w dniu 07 czerwca 2021 r. znak GL.RZT.70.175.2021.JB w trybie art. 27b ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod^ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow do
opisania wszystkich kosztow i ich wartosci, ktore wptywaj^ na wzrost cen i stawek optat, wyjasnienia w
jaki sposob Zaktad wyeliminowai subsydiowanie skrosne, wyjasnienia czy Zaktad odbiera i oczyszcza
scieki dowozone wozami asenizacyjnymi oraz czy koszty tej dziatalnosci zostaty wyt^czone z taryfy,
wskazania czy gmina Goczatkowice Zdroj

planuje stosowac doptaty do cen wody i sciekow

oraz

wskazania wielkosci strat wody w poprzednim roku obrotowym.
W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 21 czerwca 2021 r., ktore dor^czone zostato organowi
regulacyjnemu w dniu 23 czerwca 2021 r., Wnioskodawca przedstawit niezb^dne wyjasnienia.
Zawiadomieniem
poinformowat

z

dnia

strony

28

czerwca

post^powania

2021 r.

znak: GL.RZT.70.175.2021.JB

organ regulacyjny

ozakoriczeniu post^powania i mozliwosci

zapoznania

si^

z materiatem dowodowym.
Strony post^powania nie skorzystaty z ww. uprawnienia.

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod^ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow przedtozona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jezeli wynik oceny,
weryfikacji lub analizy, o ktorych mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodQ
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow jest pozytywny.
Przyst^pujqc do oceny kompletnego wniosku taryfowego, Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibq w Gliwicach, zwazyf co
nast^puje.
Materialnoprawnq podstaw^ decyzji o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod$
i zbiorowe odprowadzanie sciekow stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow. Natomiast szczegotowe sposoby okreslania taryf
i odpowiednio ich ocena przez organ regulacyjny odbywa si^ na podstawie aktu wykonawczego do ww.
ustawy, tj. Rozporz^dzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlqdowej z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie okreslenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunkow rozliczen za
zbiorowe zaopatrzenie w wod^ i zbiorowe odprowadzanie sciekow (Dz.U. z 2018 r., poz. 472 ze zm.).
Oceniaj^c projekt taryfy, organ regulacyjny analizuje jej uzasadnienie oraz bada jej zgodnosc
z obowiqzuj^cymi przepisami prawa, w tym analizuje zmiany warunkow ekonomicznych wykonywania
przez przedsi^biorstwo wodoci^gowo-kanalizacyjne dziatalnosci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodQ i zbiorowego odprowadzania sciekow oraz weryfikuje koszty zwi^zane ze swiadczeniem ustug,
poniesione w latach obrachunkowych obowiqzywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie
ewidencji ksi^gowej, z uwzgl^dnieniem celowosci ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony
interesow odbiorcow ustug przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Z powyzszym koresponduje § 3 ww.
Rozporz^dzenia, na podstawie ktorego przedsi^biorstwo wodoci^gowo-kanalizacyjne opracowuje
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taryfy w sposob zapewniajqcy m.in. uzyskanie niezbydnych przychodow oraz ochrony odbiorcow ustug
przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek optat. Niewqtpliwie § 3 pkt 1 lit. b przywotanego
Rozporzqdzenia nalezy do kategorii przepisow wigzqcych, bowiem zapewnia ochrony odbiorcow ustug
przez

nieuzasadnionym

wzrostem cen i stawek optat, jednakze

prawidtowe

ustalenie

stanu

faktycznego nie moze pominqc zasady wynikajqcej z § 3 pkt 1 lit. a ww. Rozporzqdzenia, zgodnie
z ktorym opracowanie taryfy nastypuje w sposob zapewniaj^cy uzyskanie niezbydnych przychodow.
Przedtozony wniosek wraz z uzupetnieniami zostat poddany szczegotowej analizie pod wzglydem
kryteriow warunkow ekonomicznych oraz weryfikacji kosztow, z punktu widzenia celowosci ich
ponoszenia. Organ regulacyjny zwaza, iz Wnioskodawca w swoich wyjasnieniach podniost okolicznosci
uzasadniajqce zaproponowanie cen za swiadczone ustugi we wnioskowanej wysokosci.

Organ regulacyjny ocenit projekt taryfy, a w szczegolnosci zweryfikowat sprawozdania finansowe
za ostatnie trzy lata obrotowe, zakres swiadczonych ustug, tabele zawierajqce porownanie cen i stawek
optat taryfy obowiqzujqcej w dniu ztozenia wniosku z cenami i stawkami optat nowej taryfy, poziom
niezbydnych przychodow Wnioskodawcy, alokacjy niezbydnych przychodow wedtug taryfowych grup
odbiorcow ustug w okresie obowiqzywania nowych taryf, kalkulacjy cen i stawek optat za swiadczone
ustugi.

Jednoczesnie

poniesionych

w

organ

latach

dokonat

weryfikacji

obrachunkowych

kosztow

ustalonych

zwiqzanych
na

ze

podstawie

swiadczeniem
ewidencji

ustug

ksiygowej

z uwzglydnieniem planowanych zmian tych kosztow w okresie obowiqzywania taryf.
Wnioskodawca wskazat elementy wptywajqce na ceny i stawki optat za zbiorowe zaopatrzenie w wody
i zbiorowe odprowadzanie sciekow, tj. wzrost kosztow energii elektrycznej, wzrost ceny hurtowego
zakupu wody, wzrost kosztow odprowadzania sciekow do obcych urzqdzeri. Planowane wysokosci cen
i stawek optat maj^ na celu pokrycie wszystkich kosztow funkcjonowania. Prognoza kosztow zostata
oparta na: zatozeniach makro i mikroekonomicznych, prognozie zmian warunkow ekonomicznych oraz
wielkosci ustug i warunkow ich swiadczenia.
Pod uwagy zostaty wziyte: stopa inflacji, wskaznik cen produkcji sprzedanej przemystu. Wysokosc
kosztow zaopatrzenia w wody i

odprowadzania sciekow zostata okreslona na podstawie ilosci

sprzedanej wody i ilosci odprowadzanych sciekow z uwzglydnieniem poziomu sprzedazy w latach 2021
- 2024 i planowanych cen jednostkowych ww. ustug.
Okreslone przez Wnioskodawcy zatozenia ekonomiczne spowodowaty ustalenie cen i stawek optat za
zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe odprowadzanie sciekow, tak jak w zatqczniku do decyzji.
W przedstawionym stanie faktycznym i obowiqzujqcym stanie prawnym, pozytywnie oceniono
i zweryfikowano wniosek taryfowy za zbiorowe
sciekow na terenie gminy Goczatkowice Zdroj

zaopatrzenie w wody i zbiorowe odprowadzanie
na okres 3 lat, poniewaz okolicznosci sprawy oraz

ztozone wyjasnienia uzasadniajq przyjycie rozstrzygniycia jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega optacie, o ktorej mowa w art. 24d uzzwos. Optaty w wysokosci 530,07 zt
uiszcza siy na rachunek bankowy organu regulacyjnego o numerze 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021
w terminie 14 dni od dnia, w ktorym decyzja stata siy ostateczna.
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POUCZENIE

1.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Prezesa Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwotanie wnosi si^ za posrednictwem dyrektora
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia dor^czenia decyzji.

2.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si^ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktory wydat decyzj^. Z dniem dor^czenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si^ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
post^powania, decyzja staje si^ ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofni^cie
oswiadczenia o zrzeczeniu si$ prawa do wniesienia odwotania.

Z upowaznienia Dyrektora

7^0H£FJORA

jolanta Cbphcl

Qtrzvmuia:
1.

Administracja Zasobow Komunalnych, ul. Szkolna 13, 43-230 Goczatkowice -Zdroj

2.

Wydziat RZT a/a

3.

BIP
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Zalacznik Nr 1 do wniosku o zatwierdzenie raryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode
i zbiorowego odprmvadzaiviasciekow na rerenie gniiny Goczalkowice-Zdroj
Niniejsza taryfa stanowi zafgcznik do decyzji
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach PGW WP
z dnia
znak:

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZEN1E W WOD^ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE SCIEKOW
NA TERENIE GMINY GOCZALKOWICE-ZDROJ NA OKRES 3 LAT
Taryfa. Informacje ogdlne.
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wod§ i zbiorowe
odprowadzanie sciekbw oraz okreSIa warunki ich stosowania obowiqzuj^ce na terenie gminy GoczalkowiceZdr6j na okres 3 lat.
Taryfa zostata opracowana na podstawie przepis6w ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod§ i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.2028 zwanej dalej
Ustawq oraz rozporz^dzenia Ministra Gospodarki Morskiej i 2eglugi 6rbdlqdowej z dnia 27 lutego 2018 r. w
sprawie okreSlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunk6w rozliczert za zbiorowe
zaopatrzenie w wod§ i zbiorowe odprowadzanie sciekow (Dz. U. z 2018, poz. 472 z zm.j, zwanego dalej
Rozporzqdzeniem.
Taryfowe ceny i stawki oplat dotyczq wszystkich odbiorcow uslug w zakresie dostawy wody i odbioru sciekbw
Swiadczonych przez Administrate Zasobow Komunalnych w Goczalkowicach-Zdroju.
1. Rodzaj prowadzonej dzialalnoSci.
Administracja Zasobow Komunalnych w Goczalkowicach-Zdroju prowadzi dzialalnoSc w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wod$ i zbiorowego odprowadzania sciek6w.
Przedmiot dzialalnosci AZK stanowi:
1 / w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod§: dostarczanie wody uslugobiorcom, z ktorymi zawarto umow§,
za pomocg urz^dzeri wodoci^gowych,
2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania

6ciek6w: odprowadzanie Sciekbw dostarczonych przez

ustugobiorc6w, z ktorymi zawarto umowy, za pomocq urzqdzeh kanalizacyjnych.
2. Rodzaj i struktura taryfy.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod<? i zbiorowego odprowadzania Sciekow wyloniono taryfy
jednolitq jednoczlonowq, obejmujqcq wszystkich odbiorcow uslug.
3. Taryfowe grupy odbiorcow ustug
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod§ i zbiorowego odprowadzania sciek6w wyloniono jedn^
taryfow^ grup§ odbiorcow usfug, obejmujqc^:
W1 - wszyscy odbiorcy uslug zbiorowego zaopatrzenia w wod$,
61 - wszyscy odbiorcy uslug zbiorowego odprowadzania Sciek6w.

Administracja Zasobow Komunalnych 43-230 Goczalkowice-Zdroj, ut.
Szkolna 13 tel. 032 212 70 21 fax 032 736 24 46
azk@goczalkowicezdroj.pl

osoba do kontaktu: Piotr Niemiec
tel. 693 746 350
piotrniemiec@tlen.pl

Zaigcznik Nr 1do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod$
i zbiorowego odprowadzania sciekow na terenie gminy Goczalkowice-Zdroj •
4.

Rodzaje i wysokosc cen i stawek optat

Zgodnie

z przyj^tym rodzajem

i strukturq taryfy dla

taryfy

jednolitej jednocztonowej AZK

w rozliczeniach za dostarczonq wod$ i odprowadzone scieki stosuje:
- cenQ - wyrazon^ w zlotych za m3 dostarczonej wody i odprowadzonych sciekow, ktora przedstawia
si^ nast^pujqco:
Ceny za lm3 dostarczonej wody w catym okresie obowiqzywania taryfy tj. w okresie 3 lat,
w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazan wodomierza lub na podstawie
przepisow dotyczqcych przeci^tnych norm zuzycia wody:
Wielkosc cen za wodQ i scieki

Wyszczegolnienie
Lp.

taryfowa grupa

rodzaj cen i

odbiorcow ustug

stawek optat

0

1

2

1

Grupa W1

2

Grupa €l

cena wody
(zt/ m3)
cena sciekow
(zt/

w okresie

w okresie

w okresie

od 1do 12

od 13 do 24

od 25 do 36

miesiqea

miesiqea

miesiqea

obowigzywania

obowi^zywania

obowiqzywania

nowej taryfy

nowej taryfy

nowej taryfy

4

5

6

5,04

5,H

5,19

8,37

8,49

8,53

m3)

Zgodnie z przepisami Rozporzqdzenia do taryfowych cen AZK dolicza podatek VAT w wysokosci
okreslonej odr^bnymi przepisami. Na dzieri opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT
wynosi 8%.

5.

Warunki rozliczeri z uwzgl^dnieniem wyposazenia nieruchomosci w przyrzgdy i urzgdzenia
pomiarowe
Rozliczenia

za

zbiorowe zaopatrzenie w wod^ i zbiorowe odprowadzanie sciekow

prowadzone sq zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporzqdzenia.
Ilosc wody dostarczonej do nieruchomosci ustala si^ na podstawie wskazan wodomierza
gtownego. Ilosc odprowadzanych sciekow ustala si$ na podstawie wskazan ilosci wody
pobranej, lub ilosci wody pobranej pomniejszonej o ilosc wody bezpowrotnie zuzytej
W rozliczeniach ilosci odprowadzonych sciekow ilosc bezpowrotnie zuzytej wody uwzgl^dnia
si$ wyt^cznie w przypadkach, gdy wielkosc jej zuzycia na ten eel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego w uzgodnieniu z AZK Goczatkowice-Zdroj.
W przypadku swiadczenia ustugi odprowadzania sciekow z instalacji nieopomiarowanej, ilosc
odprowadzanych sciekow ustala si$ zgodnie z przepisami dotycz^cymi przeci^tnych norm
zuzycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako rowng ilosci sciekow
okreslonej w umowie.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego dziatania wodomierza gtownego ilosc pobranej
wody ustala si^ na podstawie sredniego zuzycia wody w okresie 3 miesi^cy przed
stwierdzeniem niesprawnosci dziatania wodomierza, a gdy nie jest to mozliwe - na
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Zaiacziiik Nr 1 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodQ
i zbiorowego odprowadzania sciekow na terenie gminy Goczafkowice-Zdroj
podstawie sredniego zuzycia wody w analogicznym okresie roku ubiegtego lub iloczynu
sredniomiesi^cznego zuzycia wody w roku ubiegtym i liczby miesi^cy nieprawidtowego
dziatania wodomierza
6.

Warunki stosowania cen i stawek optat

a) Zakres swiadczonych ustug dla poszczegolnych grup taryfowych
Zbiorowe zaopatrzenie w wod$ i zbiorowe odprowadzanie sciekow prowadzone jest przez
Administracja Zasobow Komunalnych w Goczatkowicach-Zdroju w zakresie:
«

rozprowadzania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

®

odprowadzania sciekow komunalnych na oczyszczalniQ w Czechowicach-Dziedzicach i Pszczynie.

Ustugi w ramach zbiorowego

zaopatrzenia

w

wod§ i zbiorowego odprowadzania

sciekow

sg swiadczone dla taryfowej grupy Odbiorcow okreslonej w pkt. 3 niniejszej taryfy.
Administracja Zasobow Komunalnych zobowi^zana jest do zapewnienia zdolnosci posiadanych
urzqdzeri do realizacji ustug:
®

ciqgtej dostawy wody w wymaganej ilosci, o jakosci wymaganej prawem i pod odpowiednim
cisnieniem,

•

niezawodnego, w sposob
komunalnych

w

celu

ich

zgodny

z

obowiqzujqcymi przepisami odprowadzania

oczyszczenia

na

oczyszczalniach

w

sciekow

Czechowicach-Dziedzicach

i Pszczynie
Obowigzek ten AZK wypetnia w trybie biezqcej eksploatacji posiadanych urzgdzeri, zapewnienia
nadzoru nad budow^ nowych urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych w gminie oraz kontroli
jakosci dostarczanej wody i odprowadzanych sciekow.
b) Standardy jakosciowe obstugi ustug
Okreslone w taryfie ceny i stawki optat sq stosowane przy zachowaniu standardow jakosciowych
obstugi Odbiorcow ustug wynikajqcych z obowi^zujqcych przepisow prawa, regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania sciekow na terenie gminy Goczatkowice-Zdroj, oraz umow zawartych z
poszczegolnymi odbiorcami ustug wodociqgowych i kanalizacyjnych.
Jakosc wody produkowanej przez przedsi^biorstwo jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi
co potwierdzajg badania kontrolne prowadzone zarowno przez producenta wody jak i administratora
sieci.
AZK zapewnia udzielania odbiorcy ustug wszelkich istotnych informacji, w szczegolnosci dotycz^cych:
- prawidtowego sposobu wykonywania przez odbiorc? ustug umowy o zaopatrzenie w wod$ i
odprowadzanie sciekow,
- wyst^puj^cych zaktoceri w dostawach wody lub odprowadzania sciekow, w tym o planowanych
przerwach w swiadczeniu ustug,
- wyst^pujqcych awariach urzqdzeri wodociqgowych i urzqdzeri kanalizacyjnych.
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Zafsjczi'iik Nr 1 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dia zbiorowego zaopatrzenia w v/odcj
i zbiorowego odprowadzania sdekow na terenie gminy Goczalkowiee-Zdr6j
*
Odbiorca

ustug ma

prawo

zgtaszania

reklamacji

dotycz^cych

sposobu

wykonywania

przez

Przedsi^biorstwo umowy, w szczegolnosci ilosci i jakosci swiadczonych ustug, wysokosci naliczonych
optat za te ustugi i funkcjonowania przyrzgdow pomiarowych.
Reklamacja moze bye sktadana w dowolriej formie (ustnie, telefonicznie, mailem, pisemnie), na nr
tel. 32 212 70 21, adres e-mail: azk@goczalkowicezdroj.pl
AZK udost^pnia w swojej siedzibie wszystkim zainteresowanym:
- taryfy aktualnie obowiqzujgcg na terenie gminy Goczafkowice-Zdroj,
- tekst jednolity regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow obowigzuj^cego na terenie
gminy Goczatkowice-Zdroj,
- wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakosci wody.
Awarie nalezy zgtaszac dzwoni^c bezposrednio na numery alarmowe:
- catodobowe pogotowie kanalizacyjne
Tel. 603 779 645
- catodobowe pogotowie wodociqgowe
Tel. 605 288 662
Dodatkowo awarie mozna zgtaszac w godzinach urz^dowania AZK dzwoniqc pod numer
Tel. 32 212 70 21
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