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INFORMATOR STRZELEC OPOLSKICH

STRZELECKIE
WODOCI¥GI I KANALIZACJA

Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich, ul. Mickiewicza 10
zgodnie z Art. 24 ust.9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków (tekst jednolity Dz.U.2006 nr123 poz.858 z pón. zm.)
og³asza
Taryfê  zestawienie cen i stawek op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie cieków oraz warunki ich stosowania
obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Strzelce Opolskie od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Wysokoæ cen i stawek op³at za us³ugê dostarczania wody

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê
wyodrêbniono nastêpuj¹ce grupy taryfowe Odbiorców us³ug:
W-1  pozostali Odbiorcy  obejmuj¹c¹ Odbiorców zu¿ywaj¹cych wodê na potrzeby gospodarstw
domowych lub na potrzeby u¿ytecznoci publicznej.
W-2  Odbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹  obejmuj¹c¹ Odbiorców zu¿ywaj¹cych wodê
na potrzeby zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
Na podstawie taryfy W-1 ( pozostali Odbiorcy ) stawk¹ op³at za wodê rozliczana bêdzie tak¿e
odrêbnie Gmina Strzelce Opolskie, za iloæ wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do
zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych
terenów zielonych, zgodnie z art. 22 ustawy i zawart¹ w tym celu umow¹ precyzuj¹c¹ szczegó³owe zasady
pomiaru iloci i zasady rozliczeñ.
Dla zbiorowego odprowadzania cieków
wyodrêbniono nastêpuj¹ce grupy taryfowe Odbiorców us³ug :
S-1  pozostali Odbiorcy  obejmuj¹c¹ Odbiorców odprowadzaj¹cych cieki bytowe z gospodarstw
domowych lub z budynków czy obiektów u¿ytecznoci publicznej.
S-2  Odbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹  obejmuj¹c¹ Odbiorców odprowadzaj¹cych
cieki zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodê, poza wyj¹tkiem dostawy wody na okrelone cele wynikaj¹ce z zadañ
w³asnych Gminy Strzelce Opolskie, dokonywane jest dla wszystkich Odbiorców us³ug w oparciu o takie
same zasady technologiczne i techniczne.
Zró¿nicowanie taryf dla poszczególnych grup Odbiorców ( W-1, W-2 ) wynika jedynie z ró¿nicy
pomiêdzy przeciêtnym zu¿yciem wody przez Odbiorców nale¿¹cych do danej grupy taryfowej.
W zakresie dostawy wody dla Odbiorcy rozliczanego wed³ug wskazañ wodomierza g³ównego,
ustalono stawkê op³aty abonamentowej za utrzymanie w gotowoci urz¹dzeñ wodoci¹gowych, odczyt i
rozliczenie.
W zakresie dostawy wody dla Odbiorcy rozliczanego wed³ug przeciêtnych norm zu¿ycia
wody, ustalono stawkê op³aty abonamentowej za utrzymanie w gotowoci urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
rozliczenie.
W zakresie dostawy wody dla Odbiorcy rozliczanego wed³ug wskazañ wodomierza dodatkowego, mierz¹cego iloæ wody bezpowrotnie zu¿ytej, ustalono stawkê op³aty abonamentowej za
odczyt i rozliczenie.
W zakresie dostawy wody dla Odbiorcy rozliczanego wed³ug wskazañ wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym, ustalono stawkê op³aty abonamentowej za odczyt i
rozliczenie.

Do cen i stawek op³at okrelonych w taryfie dolicza siê podatek od towarów i us³ug, zgodnie z par.
2, pkt.9) do 11) Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2009 w sprawie okrelenia
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w
wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków.

Wysokoæ cen i stawek op³at za us³ugê odprowadzania cieków

Zbiorowe odprowadzanie cieków wykonywane jest dla wszystkich Odbiorców us³ug w oparciu o takie
same zasady technologiczne i techniczne.
Zró¿nicowanie taryf dla poszczególnych grup Odbiorców ( S-1, S-2 ) wynika jedynie z ró¿nicy
pomiêdzy przeciêtn¹ iloci¹ odprowadzanych cieków przez Odbiorców nale¿¹cych do danej grupy taryfowej.
W zakresie odprowadzania cieków dla Odbiorcy rozliczanego wed³ug wskazañ wodomierza
g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, ustalono stawkê op³aty abonamentowej za utrzymanie w
gotowoci urz¹dzeñ kanalizacyjnych, odczyt i rozliczenie.
W zakresie odprowadzania cieków dla Odbiorcy rozliczanego wed³ug przeciêtnych norm
zu¿ycia wody, ustalono stawkê op³aty abonamentowej za utrzymanie w gotowoci urz¹dzeñ kanalizacyjnych i rozliczenie.
W zakresie odprowadzania cieków dla Odbiorcy rozliczanego wed³ug wskazañ wodomierza
dodatkowego, mierz¹cego iloæ wody pobranej z innego ród³a ni¿ sieæ wodoci¹gowa Przedsiêbiorstwa,
ustalono stawkê op³aty abonamentowej za odczyt i rozliczenie.
W zakresie odprowadzania cieków dla Odbiorcy rozliczanego wed³ug wskazañ wodomierza
przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym, ustalono stawkê op³aty abonamentowej za
odczyt i rozliczenie.
Okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
Odbiorców, które wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych i które zosta³y okrelone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania cieków w Gminie Strzelce Opolskie.
W zakresie jakoci wiadczonych us³ug Przedsiêbiorstwo realizuje zadania okrelone w:
- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania cieków, obowi¹zuj¹cym w Gminie Strzelce Opolskie,
- umowach z poszczególnymi Odbiorcami us³ug wodoci¹gowych i/lub kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotycz¹cych ochrony rodowiska, w sprawie sposobu realizacji obowi¹zków
dostawców cieków przemys³owych oraz warunków wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz ustalaj¹cych wymagania dotycz¹ce jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi, w
tym wymagañ bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.
Przedsiêbiorstwo zapewnia ca³odobow¹ obs³ugê w zakresie prawid³owego funkcjonowania urz¹dzeñ
wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
cieków w Gminie Strzelce Opolskie.

GMINNY ZARZ¥D MIENIA KOMUNALNEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH ul. ZAMKOWA 2
OG£ASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na najem lokalu u¿ytkowego po³o¿onego
w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 24

Do cen i stawek op³at okrelonych w taryfie dolicza siê podatek od towarów i us³ug, zgodnie z par.
2, pkt.9) do 11) Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2009 w sprawie okrelenia
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w
wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków.

Przedmiotem przetargu jest lokal u¿ytkowy o ³¹cznej powierzchni 28,12 m2 po³o¿ony przy
ul. Krakowskiej 24 w Strzelcach Opolskich, sk³adaj¹cy siê z trzech pomieszczeñ. Lokal
wyposa¿ony jest w instalacjê wodno - kanalizacyjn¹ i instalacjê elektryczn¹.
Stawka czynszu wywo³awczego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
wynosi 15,00 z³ + 22% VAT.
Przystêpuj¹cy do przetargu zobowi¹zany jest wp³aciæ wadium w wysokoci 400,00 z³ na
konto GZMK: 56 8907 1089 2002 0090 6908 0002 w Banku Spó³dzielczym w Lenicy Oddzia³
w Strzelcach Opolskich najpóniej do dnia 9 grudnia 2009 r.
Wadium przepada na rzecz Gminnego Zarz¹du Mienia Komunalnego w razie uchylenia siê
osoby wygrywaj¹cej przetarg od zawarcia umowy najmu.
W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Wadium wniesione przez pozosta³ych uczestników przetargu podlega zwrotowi.
Lokal zostanie udostêpniony do ogl¹dania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Gminnym
Zarz¹dem Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich tel. 77 461 99 11.
Przetarg odbêdzie siê 11 grudnia 2009 r. o godz. 1100 w Urzêdzie Miejskim w Strzelcach
Opolskich Pl. Myliwca 1, sala USC (parter).
Warunkiem wziêcia udzia³u w przetargu jest okazanie dowodu wp³aty wadium.
Pe³na treæ og³oszenia dostêpna jest równie¿ na stronie internetowej:
www.gzmk.strzelceopolskie.pl
Dodatkowych informacji udzielaj¹ pracownicy Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Gminnego Zarz¹du Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 77 461 99 06.

Informator redagowany przez Urz¹d Miejski w Strzelcach Opolskich tel. 077 404 93 89 lub 57, e-mail: um@strzelceopolskie.pl

