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Instrukcja obciążania odbiorców usług z tytułu korzystaniazarządzeń kanalizacji
deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych

-tekst jednoliĘ-

I.Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Podstawowe pojęoia uiryźe w Instrukcji:
- wody opadawe lub roztopowe (dalej wody opadowe) - wody będące skutkiem opadów
atmosferycznych,
- łqczna powierzchnia spływu - jest to powierzchnia wyrużona w m2 stanowiąca sumę
powierzchni zabudowy i innych powierzchni z których.mogą byó odprowadzane wody
opadowe do ur ządzeń kalalizacy jnych,

- Nieruchomość - posesja do której Odbiorcu usług posiada tytuł prawny i z kłórej
odprowadzane są wody opadowe, zarówno powierzchniowo lub z vłykorzystaniem
przewodów kanalizacy jnych,

- Odbiorca usług - każśy, kto korzysta z kanalizacji deszczowej na\eżącej do Spółki
na terenie Miasta Turek w zakresie odprowadzania wód opadowych z Nieruchomości.

2. InstrŃcja określa zasady rczliczańa Odbiorców usług z terenu Miasta Trnek
za korrystuie z wządzeft kanńizacji deszczowej, w zakresie odprowadzania wód
opadowych.

3. Rozliczenie usługi korzystania z urządzei kardizacji deszczowej w zakresie
odprowadzania wód opadowych, odbywa się na podstawie cen i ilości odprowadzanych
wód opado}vych.

4. Wysokość cen z q.fułu korzystania z urządzeń kanalizacji deszczowej w zakresie
odprowadzania wód opadowych jest publikowana na stronie intemetowej www.pgkim-
turek.pl

Il.Wysokość wyliczeń

§2.
1. W rozliczeniań z 0dbiorcami wług obowiązują ceny, wyraźone jako kwota

w zło§ch za l m3 odprowadzonych wód opadowych. Do cęn dolicza się podatek VAT,
zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.

2. Ceny za usługę korzystania zwząńzeh kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania

wód opadolyy§h lub roźopo}yycĘ usta]ane są na podstawie sporządzonej kalkulacji

kosźów odprowadzania wód opadowych lub roztopołvych. Wysokość cenzakoruystanie z

urządzefi kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub

roztopowych zańeru Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych w PGKiM Sp. z o.o. z

siedzibą w Turku nie ujętych w taryfie.
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Tabela określaiaca współczynniki spłvwu i sposób naliczenia

Rodza.i nawierzchni
,m,

Wielkość
opadów
(Vm-c)

Współczynnik
spĘrnru Dzielnik m3

Cena
netto
(PLI9

Kwota
netto
(PLN)

Kwota
brutto
(PL}\I)

i parkingi

asfalt, bruk i beton -

szszelny 47,33 0,9 1000

Cenaz
cennika

bruk lub beton nieszczelne 47,33 0,8 1000

Cenaz
cennika

kamień, klinkier i chodniki 47,33 0,8 l000
Cenaz
cęnnika

asfalt, bruk i beton -

4,7,33 0,9 1000

Cenaz
cennika

bruk lub beton nieszczelne 47,33 0,8 1000

Cenaz
cennika

kamień, klinkier i chodniki 4,7,33 0,8 1000

Cęlaz
cennika

Zabudowa 4,7,33 0,9 1000

Cęnaz
cennika

Parki i tereny zielone 4,7,33 0,2 1000

Cęnaz
cennika

Nawierzchnie żwirowe 4,7,33 0,3 1000

Cenaz
cennika

powierzchnie

nieumocnione 4l.J3 0,2 1000

Cęnaz
cennika

Q:FxYxH
Q - itość odprowadzanych ścieków opadowych (m3)

F * powierzchnia utwardzona (m2)

Y - współczynnik spływu powierzchniowego (uśredniony)

f{ - średniomiesięcna wysokość opadów atmosferyczrrych

Ill.Warunki rozliczeń z tytułu korzystani a z vrządzeń kanalizacji

deszczowejwzakr€§ieodprowadzaniawódopadowych

§3.
1. Rozliczęnia z Efułu korrystania z urądzeń kanalizacji deszczowej w zakresie

odprowadzania wód opadowych, prowadzone są na podstawie umowy, zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Zailośówód opadolvych określonych w umowie, vważasię iloŚÓ wyliczanąna Podstawie

oświadczeni ańożonego przęt, Odbiorcę usług tj. iloczynu powierzchni sPłYwu dla wód

opadowych (będących sku&iem opadów atrrrosferyczeych), współczynnika spĘwu oraz

średniorocznego wskaźnika opadów atmosferyczrlych dla terenu miasta Turek liczonego

z oklesu ostatnich 10 lat, zgodnię z danymi Instytutu Meteorologii i GosPodarki Wodnej

w Pozraniu.
3. Łącmapowierzchnia spływu z nieruchomości odbiołtlł usług, tj. wyrażona w m2 suma

powierzchni zńudowy i innych powierzchni, z kt&ej mogą odprowadzane być wody

opadowe do wądzeikanalizaryjnych Spółki, określona jest w umowię,
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4. Średnioroczna wysokośó opadów atmosferycmrychdla miasta Turek, obowiązujący od 1

stycznia 2Ot8 r. wynosi 0,568 m3 lŃ, zatert średniomiesięcma wysokość opadów wynosi
0,a4733 m3lŃlm-c

5. Miesięczra kwota nalezrrości zaśńadczoną usfugę ustalana jest jako ilocryn powierzchni
spływu, średniomiesięcznego wskaźnika opadów, o którym mowa w ust . 4 orazceny netto.
Do wyliczonej w ten sposób wartości netto doliczany jest podatek VAT obowiąanjąces
wysokości.

6. NależroŚĆ z §rtułu korzystania z wądzeń kanalizacji deszczowej Iw zakresie
odprowadzania wód opadowych pobierana jest zgodnie z okręsem rcńiczeniowym
zawarĘm w umowie. Przyjmuje się, że Odbiłrcy usług mają miesięcane okresy
rozliczeniowe.

7. Odbtorca usług dokonuje zapłaĘ za korzystańe z utzĄdz.eń kanalizacji deszczowej
w zakresie odprowadzania wód opadowych na warunkach i terrrrinach określonych
w umowie.

8. Wprzypadku nńany sposobuzagospodarowaniaNieruchomości, mrianyjej powierzchni
lub jej uĄrtkowegoptzęTlaazeńa, Odbiorca wług zobowiązany jest zgłosió każdorazowo
ten fakt w przedsiębiorstwie, składając deklarację zańerającą aktualne dane, napodstawie
której naliczana będzie aktualna nalemość. Nowe naliczeńa będą obowiąrywaó
od następnego miesiącapo dacie weryfikacji i nie wymąEąnńarry umowy.

9. W przypadku utraty prz§z Odbiorcę usług qrf,]łu prawnego do Nieruchomości
i niezawiadomienia Przedsiębiorstwa o tym fakcie w tenrrinie 30 dni od wystąpienia tego
zdarzeńą Odbżorca usług zobońryany jest do dalszego regulowania należności
wynikających z niniejszej umowy, do dnia zawarcia ptzęz Przedsiębiorstwa umowy
ze wskazanym, nowym Odbiorcq usług.

la. Odbiorca usług zobowiązuje się do zapewnienia wstępu na teren nieruchomości
uprawnionym osobom reprezenfującym Przedsiębiorctwo, po uprzednim okazaniu
legitymacji sfużbowej, w celu przeprowadzenia kontroli powierzchni podanej
ptzez Odbiorcę asług.

1 1 . W przypadku wypowiedz eńa przez Odbiorcę usług umowy z innych przyczyl ńż zmiana
odbiorcy usług, Odbiorca usług ma obowiryek, w terminie 30 dni od ńożęńa
wypowiedzenią trwałego odłączeńa wewnętrznej instalacji odprowadzaJącej wody
opadowe z Nieruchomości w sposób powierzchniolvy i poprzęz przewody do sieci
kanalizacji deszczowej. Odbiorca asług umożliwi w zwwgk;:tL z povqżsrym
przedstawicielom przedsiębiorstwa wejście na teren Nieruchomości w celu
przeprowadzęnia kontroli potwierdzającej poprawność trwałego odłączenia od sieci
kanalizacji deszczowej wewnętrzrej instalacji odprowadzającej wody opadowe.

12. Odbiorca usług zobowirytĄe się do zapŁaĘ należrości za usługę korzystania z vrządzeh
kanalizacjl deszczowej w zakresie odprowadzańa wód opadowych, na podstawie
otrrymanych faktur VAT, w terminie określonym w fakturze, który nię moze byó krótszy
ńżI4 dni od da§ dostarczeńa.

13. Odbiorca usłag dokonuje zapłaĘ za świadczone prz,ęz Przedsiębiorstwo usługi
na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa określony fra fakturze, bądź w kasie
przedstębiorstwa.

14. Odbiorcy usług przysługuje prawo ńożęńa reklamacji, w szczególności z §rtufu
niewykonania lub nienaleĄltego wykonania usług oraz wysokości naliczonej należności.
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Odbiarca usług, który składa reklamację, winien wskazać lub dołączyó dokumenty

i inne dowody uzasadniające reklamację.
L5. Odbiorca usług moze kontaktowaó się z Przedsiębliorstwem i składać reklamacje

doĘczące *fug, w następujący sposób:

a) osobiście,
b) pisemnie na adres siedziby PrzedsĘbiorstwa,
c) telefoniczrie pod numer telefonu - wskazanym na fakturze.

16. przedsiębiorstwo udzięla odpowiedzi nareklamację w ciągu 14 dni od da§ jej wniesienia,
zaktórąprryjmuje się datę jej wpływu do PrzedsĘbtorctwa. Jeżeli roąatrzeńe reklamacji
wymaga ptzeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia odpowiedzi może ulec
ptzedłuZeńu do maksymalnie 1 miesiąca.

17 . Zgłoszeńe przez Odbiorcę u§ug reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie wstrzymuje
obowiązku terminowęgo uregulowania należności.

IV.Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców

§4.
1. Miejscem odbioru wód opadołvych jest punkt włryzeńa przewodów kanalizacyjnych

do sieci kanalizacji deszczowej - w przypadku odbioru wód opadowych za pomocą
przewodu, lub wlot do sieci kanalŁacji deszczowej )przęzklóry pośrednio odprowadzane
są wody opadowe - w przypadku odbioru wód opadołvych powierzchniowo.

2. Korzystanie zwądzeńkanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych
odbywa się w sposób bezpośredni i pośredni z łącmej powierzchni spływu,
aw szczęgólności z:
- zabudowy,
- powierzchni placów, parkingów, dróg iĘ.,
- innych powierzchni §pły\Mu.
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