Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce ul. Słowackiego 29, 17-200
Hajnówka informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747) ogłasza,
iż z dniem 01 lipca 2015 r. wchodzą w życie - w trybie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy – taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA Z
UJĘĆ WODY W NOWOBEREZOWIE I ORZESZKOWIE ORAZ DLA ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MOCHNATEM.
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II.
ZAKRES I CZAS OBOWIĄZYWANIA TARYFY
1. Taryfa obejmuje swoim zakresem wszystkich odbiorców korzystających z usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Hajnówka z ujęć wody w
Nowoberezowie i Orzeszkowie oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków do
oczyszczalni ścieków w Mochnatem.
2. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen i stawek oraz ilości
dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
3. W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:
-zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących: ochrony środowiska, prawa wodnego, zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Taryfa obowiązuje od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

