ffiMPwiK
Lubin, dnia 13 października 2021

r.

Szanowni Państwo,

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie informuje,
paździłłnika202{ r. na mocy Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polsńie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodne.i we Wrocłałtliu znak WR.RZ1.70 ,2bs.2021z dnia 17 wześnii2o21 r.
oraz zgodnie z treścią Rozdziału 5
tJstawy z dnia 7 czewca 20a1 r. a zbiorowym zaopabzeniu w wodę
izbiorovtym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. tJ. z 2a20 r., poz. 2028 ze zm,) obowiąąńać będzie nowa
^rt,24f
taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówna okres 3 tat.
Miejskie Pzedsiębiorstwo Wodociągów

Że z dniem 21

Taryfu stanowizestawienie §en za usługiwodociągowo-kanalizacyjne, świadczone pzez Mp\MK Sp.
z o.o, W Lubinie dla wszystkich odbiorców na terenie Miasta Lubina iobowiĘywaó będzie:

l.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 3 lat;
cena ne§o za 1 m3 dostarczonej wody d|a wszystkich odbiorców usług:

1.
2,
3.

-

Wokresie obowiązywania od 1da 1lmiesiąca obowiązywania nowe.itaryfy
5,58 złlml
W okresie obowiązywania od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nońej t"łtv _ s,sg złrms
Wokresie obowiązywania od 2§ do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
s,sg zilma

Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi pzepisami.

ll.

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat:
Cena netto za 1 m3 odprowadzonych i oczyszczonych ścieków d|a wszystkich odbiorców usług:

1.
2.
3.

Wokresie oborirriązywania od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryń7 - 7,35 zurn3
Wokresie obowiązywania od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowejiarył - ?,53złlm3
Wokresie obowiązywania od 2§ do 35 miesiąca obowiąŻywania nowej tarff/ - 7,60 złlms

Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnyrni pzepisami.

lll.

§tałvka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do unądzeń kanalizacyjnych za 1m3 ściekow za kazdy 1ł/g względnego przekroczónia
dopuszcza|nego sĘżenia wskaźnika zanieczyszczeń dla wszystkich odbiorCów usłtlg,

1.
2.
3.

Wokresie obowiązywania od { do {2 rniesiąca obowiązywania nowej taryfy - 0,07 złlm3
W okresie obowiązywania od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nońej tirys _ 0,08 zUm3
Wokresie obowiązywania od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowejtarfff _ 0,08 złlm3

Do stawki dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi pzepisami.

W rozliczeniach z odbiorcarni usług stosowana będzie taryfa składająca się z:

1) Ceny 7a dostarczenie 1 m3 wody i/lub odprowadzenie i oczyszczenie 1 m3 ścieków;
2) stawki opłaty 7a przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych

do uządzeń
kanalizacyjnych za 1m3 ścieków za każdy 1% względnego pzekroczenia dopuszczalnego sĘżenia
wskaźnika zanieczy§zczeń dla wszystkłch odbiorców usług"

Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
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Zasady naliczan ia opłaty za paekroł,zen is waru nków wprowadzan ia ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych :
1.

3.

4"

Opłata netto

za

przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przernysłowych do ułządzeń

kana|izacyjnych jest iloczynem stawki opłaty netto za pzekroczenie warunków wprowadzania ściików

przernysłcwych do uządzeń kanalizacyjnych za 1 m3 ścieków zakańy 1% względnego pruekroczenia
dopuszczalnego stężenia wskaźnika zanieczy§zczeń, ilościścieków i względnego pzekroczenia
dopuszczalnego stężenia wskaźnika zanieczyszczeń;
§tawka opłaty netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych za 1m3 ścieków za każdy 1% vrzględnego pzekroczenia dopuszczalnego sĘżenia
wskaźnika zanieczyszczeń jestzgodna z taryĘ cen i stawek opłat;
Względne pzekroczenie dopuszczalnego stęzenia wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
wprowadzanych do utządzeń kanalizacyjnych oblicza się wg wzortl:
fiCs - Go}r CoI x {00 %, gdzie:
Cs - oznacza stężenie wskaźnika zanieczyszczeń stwierdzone w dniu kontroli
§o - oznacza dopuszczalne sĘenie wskaźnika zanieczyszczeń,
llośćścieków przyjęta do obliczenia opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
pnemysłowych do uządzeń kanalizacyjnych wyznaczana jest na podstawie średniej dobowej iloścł
odprowadzonych ścieków pzez Odbiorcę usług w ostatnim okresie rozliczeniowym popuedzającym
kontrolę;

W pzypadku przekroczenia dopuszczalnych łvańościrównocześnie w kilku wskaźnikach zanieczyszczeń
opłata będzie naliczana następująco:
1) w przypadku pzekroczeniawańościwskaźników: BZTs, ChZT, fosforu ogólnego, zawiesiny ogólnej,
azotu amonowego opłatę ustala się pzyjmując ten ze wskaźników zanieczyszcaeń, którego

2)

pzekroczenie pociąga za sobą największą opłatę;

do

opłaty ustalonej wg zasad powyżej w każdym pzypadku dolicza się opłatę
za przekroczenie dozwolonych wańości pH, temperatury, poeostałych wskaźników w ściekach
odprowadzanych do komunalnych urządzeń kanalizacy;inych skontrolowanych zZałącznika nr 1 i2 do
Rozparządzenia Ministra Budawnictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązĄów dosfarłlcótłlściekówprzemysłowych araz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych (Dz.U. z 20a6 r., poz. 964 ze zm");

Okres naliczania opłaty ustala się od dnia stwierdzenia pzekroczenia do czasu jego ustania
potwierdzonego powtórnym wynikiem analizy fizyko-chemicznej wykonanej przez Miejskie
Pzedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji §p. z o"o, w Lubinie.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie informuje,
Że z dniem 21 października 2021 r, na mocy Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalny Zauąd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu znak WR.RZT.7o.2g8.2o21
zdnia 17 wrzeŚnia2021 r. oraz zgodnie z treściąRozdziału 5
tJstawy z dnia 7 czełwca
^ń.24f
2001 r. o zbiorowym zaopatneniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ściekow (t.j, Dz. tJ. z 2020
r., Poz. 2028 ze zm.) obowlązywać będzie nowa taryfa dIa zbiorowego zaopatlzenla wwodę
izbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W związku z powyższym oraz techniczną mozliwością dokonania odczytów wodomierzy
głównYch zamontowanych na zarządzanych przez Państwa nieruchomościach, MpWiK Sp. z o.o,

w Lubinie dokona w dniu 21

października 2O21

r. odczytów radiowych

wszystkich

wodomierzY głównych, które będą podstawą do rozliczenia zgodnie ztarytą obowiązującą
do dnia 20 października 2021 r.
PrzYwołane wyżą odczyty wodomierzy głównych będą jednocześnie początkowym stanem
PrzY rozliczeniu Państwa za pobranąwodę i odprowadzone ścieki z zaządzanych przez Państwa
nieruchomościzgodnie z nową taryfą obowiązującąod dnia 21 pażdziernika2021

r.

*,ł
MPWiK Sp. z o,o. w Lubinie
ul. Rzeźnicza 1,59-300 Lubin
sekretariat: tel. 76 746 80 01
fax76746 80 05
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lX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu
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Kapitał zakładowy Spółki: 86 907 800,00 zł

www.mpwik.lubin.pl
e-mail: mpwik@mpwik.lubin.pl
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Dotyczy: ltprov,aclzcnia nov,aj turyfy tllct cieplct od 29 pctźcl:iarnikct 202 t

l,

Rejestracja;

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia . Fabrycznej
lX Wydział Go§podarczy

KĘowego Reje§§u
Sądowego
Nr KRS 0000018162

Zarząd MPEC ..Termal" S,A. w Lubinie. w

zlł,iązktr

z rvprorvadzenienr przez f'irnlę ..Energetyka" Sp. z o,o. llowej taryly dla ciepla.
wl,darrcj na podstarvie decyzji prezesa urzędu Regulacji -Eneigótyki
z dnia
l4,10.202l r. oWR.4210.32.2021,14l.XVII.AM intbiluje, że z cltlienr
ż9.10.2-0?1 r. zostanie rł,prowaclzona nowa taryfa clla ciepła z mocą
obowiązywania j ednego roku.

Regon 390444890
NlP 692.1042€00

Ntlrve ceny
202l roku.
Zarząd Społki:
prezes zaęadu

i star,ki

zost:rną rvprorvadzone

z tlniem ż9 płźrJziernika

W załączeniu;
-cen.v i starvki op}at oborviązujace od 29-10-2021
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ceny i stawki optat obowiązujące od dnia 29.10.2aTr.

wyszczególnienie

Jednostki

Cena za zamowioną moc cieplną

złlMW/rok
rata miesięczna

Cena ciepła
cena nośnikaciepła
Stawka opłaty stałejza usługi
przesyłowe

złlGJ

złlm3

złlM\NIrak
rata miesieczna

Stawka opłaty zmiennej za usługi
pzesyłowe
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe "TERMAL"
§tawka opłaty zmiennejza usługi
pzesyłowe "TERMAL"
Ceny i stawki opłat brutto

,óń

((/

złlGJ

złlMW/rok
rata miesieczna

złlGJ

Wysokośc cen i stawek opłat
1

netto
15 502,59

9 625,22
36,79

brutto
142 068,19
11 839,02

45,25

15,01

18,46

26 084,89

32 a84,41

2173,74

2 673,7C

18,0B

22,24

9 197,34
766,45

11 312,73
942,73

5,28

6,49

