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do wniosku taryfowego 

 

 

 

 

 

TARYFY  

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

 
 

 

obowiązujące na terenie: 

 

Gminy Parzęczew 

całość gminy – z wyłączeniem terenu osiedla i obiektów jednostki wojskowej  

w Leźnicy Wielkiej. 
 ( w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków ) 

 

 

Gminy Ozorków 

część gminy – obszar zgodnie z porozumieniem międzygminnym 

( w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ) 
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1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
 

Informacje ogólne: 

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za dostarczoną przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Parzęczewie w ramach prowadzonej działalności, wodę i odprowadzone ścieki, 

obowiązujących na obszarze działania Zakładu, tj: terenie Gminy Parzęczew oraz  Gminy Ozorków.  
 

Zakład obsługuje gminę Parzęczew ( z wyłączeniem terenu osiedla i obiektów jednostki wojskowej 

w Leźnicy Wielkiej ) , w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, oraz zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym, część gminy Ozorków  

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy Ozorków obsługiwane są 

miejscowości: Borszyn, Pełczyska, Skromnica, Solca Wielka, Solca Mała, Tkaczew, 

Wróblew. Miejscowości te zaopatrywane są ze stacji uzdatniania wody i ujęć podziemnych, 

zlokalizowanych na terenie Gminy Parzęczew. Obszar ten zaopatruje w wodę SUW  

w Chrząstowie Wielkim. 
 

Źródłem wody dla Gminy Parzęczew i odbiorców z obszaru działania zakładu, są ujęcia wód 

podziemnych. Wody te poddawane są uzdatnianiu a następnie tłoczone do sieci rozdzielczej. Teren 

działania zakładu zaopatruje woda pochodząca z ujęć podziemnych zlokalizowanych na Stacjach 

Uzdatniania Wody w miejscowościach: Chrząstów, Ignacew Folwarczny, Orła oraz Parzęczew. Są to 

stacje będące w administrowaniu Zakładu. Dodatkowo gminny układ sieci wodociągowej jest zasilany 

poprzez wodę zakupywaną hurtowo z Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z oo.  

w Ozorkowie. W tym przypadku, z tego źródła, zaopatrywane są następujące miejscowości: Bibianów, 

Konstantki, Kowalewice Małe, Mamień. W ramach swojej działalności poza podstawowej, Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie prowadzi sprzedaż hurtową wody na teren Gminy Wartkowice  

i Gminy Zgierz. Poza systemem wodociągów  gminnych, w oparciu o własne studnie głębinowe 

zaopatrują się w wodę obiekty Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej, w tym osiedle mieszkaniowe, 

kompleks koszarowy i lotnisko wojskowe. Obszar ten jest administrowany przez oddzielny podmiot, 

świadczący usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków. Niniejsze 

taryfy nie dotyczą ww. obszaru. 
 

Zaopatrzenie w wodę do celów p-poż. realizowane jest przez Zakład na bazie głównego punktu 

czerpania wody do celów p-poż, zlokalizowanego w miejscowości Parzęczew. Woda do tych celów 

pobierana jest bezpośrednio z istniejącego zbiornika wodnego, poza systemem wodociągowym. Ten 

zakres działalności zakładu jest wyłączony z niniejszego opracowania. 
 

Ścieki sanitarne, z miejscowości skanalizowanych, odprowadzane są do oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanych w miejscowościach Parzęczew ulica Kątna 16, Chociszew 45, Parzęczew ulica                    

Ozorkowska 14. Najdłuższy system kanalizacji sanitarnej o długości ok. 5,9 km., zlokalizowany jest w 

miejscowości Parzęczew z oczyszczalnią ścieków przy ulicy Kątnej. Oprócz tego układu funkcjonują: 

system sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków obsługujący dwa bloki wielorodzinne w 

Parzęczewie, ul. Ozorkowska, oraz system sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków 

obsługujący szkołę podstawową i czterech odbiorców w miejscowości Chociszew. Z pozostałych 

terenów nieskanalizowanych ścieki sanitarne są oczyszczane poprzez przydomowe oczyszczalnie 

ścieków lub wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Parzęczewie. 
 

Wywóz nieczystości płynnych odbywa się z wykorzystaniem taboru specjalistycznego przy 

zastosowaniu odrębnych cen jednostkowych. Ten zakres działalności zakładu jest wyłączony                                 

z niniejszego opracowania. 

 

Rodzaje prowadzonej działalności: 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie gminy Parzęczew, oraz części 

Gminy Ozorków, realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew,                        

ul. Południowa 5 NIP 732-00-18-353, Regon 470041377, zwanym dalej dostawcą. Zakład Gospodarki 
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Komunalnej w Parzęczewie, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w statucie jest zakładem budżetowym 

Gminy Parzęczew, nieposiadającym osobowości prawnej, a bezpośredni nadzór nad działalnością 

sprawuje Wójt Gminy Parzęczew. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie został utworzony w 

1992 r. w trybie Uchwały Nr XXI/143/92 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 czerwca 1992 r. w 

sprawie utworzenia zakładu budżetowego gospodarki komunalnej. Jednostka jest samorządowym 

zakładem budżetowym, a podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy przychodów                   

i kosztów zatwierdzony przez dyrektora, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej Gminy 

Parzęczew. Jednostka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na zasadach określonych w 

przepisach prawa powszechnego. Zakład działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych w tym 

zakresie. Przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest prowadzenie 

działalności w zakresie: 

 gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; 

 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych; 

 utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych; 

 zaopatrzenia w energię cieplną; 

 lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół; 

 zieleni gminnej i zadrzewień. 
 

Podstawowym obszarem działania Zakładu jest teren gminy Parzęczew. Poza podstawowym obszarem 

działania Zakładu jest część gminy Ozorków, gdzie zgodnie zawartym porozumieniem 

międzygminnym, zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Porozumienie zostało zatwierdzone uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie nr XXXVI/233/97 z dnia                

30 stycznia 1997 roku, oraz uchwałą Rady Gminy w Ozorkowie nr XXVI/206/97 z dnia 27 lutego                  

1997 roku. 
 

Na podstawie art.16 ust. 3, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, Dostawca wody - Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, będący zakładem 

budżetowym nieposiadającym osobowości prawnej, nie posiada obowiązku uzyskania zezwolenia  na 

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków. 
 

Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność 

dostawcy polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu                                      

i oczyszczaniu ścieków. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług 

wodociągowych i kanalizacyjnych objętych obszarem działania dostawcy. 

 

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY 
Niniejsze taryfy opracowane zostały na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie 

a w szczególności ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzeniem wykonawczym Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, oraz warunków rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej rozporządzeniem. 
 

Zaopatrzenie w wodę: 

Uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie dokonał wyboru:  

 w zależności od struktury taryfy – taryfy wieloczłonowej – składającej się z dwóch elementów: 

element 1 – opłata abonamentowa, element 2 - ceny i stawki opłat za pobraną wodę.  

 w zależności od przyjętego rodzaju taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług – 

taryfy niejednolitej – zawierającej różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców stawki 

opłat abonamentowych ( element 1 ) oraz różne dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców 

ceny za dostarczoną wodę ( element 2 ). 
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Odprowadzenie ścieków: 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

dokonał wyboru taryfy jednoczłonowej, jednolitej zawierającej równe ceny dla poszczególnych 

taryfowych grup odbiorców, bez stawki opłaty abonamentowej. 

 

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych oraz zróżnicowanie kosztów 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, dokonano podziału odbiorców usług na grupy taryfowe.  
 

Zaopatrzenie w wodę: 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy grupy taryfowe odbiorców usług. Przy 

różnicowaniu odbiorców zastosowano dwa kryteria. Kryterium pierwsze to źródło produkcji wody. 

Rozdzielono odbiorców na zaopatrywanych w wodę ze źródeł własnych zakładu oraz źródeł 

zewnętrznych. W przypadku produkcji wody ze źródeł zewnętrznych ( zakup hurtowy wody ), zakład 

nie ma wpływu na cenę zakupu wody i tym samym musi ją uwzględnić przy kalkulacji własnej ceny 

taryfowej wody. Kryterium drugie to obszar działania zakładu. Jako obszar podstawowy działania 

zakładu wskazano teren gminy Parzęczew. Pozostali odbiorcy zostali zaklasyfikowani do obszaru 

działania poza obszarem podstawowym działania zakładu. Obsługa sieci i odbiorców spoza terenu 

podstawowego wiąże się z większymi kosztami ich obsługi takimi jak koszt dojazdu czy ilość 

roboczogodzin pracowników podczas usuwania awarii. Ustalono że poszczególne grupy taryfowe 

obejmują wszystkich odbiorców, tj.: gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych                                   

i pozaprzemysłowych oraz pobór wody na inne cele nie wymienione powyżej. Na opłatę abonamentową 

składają się koszty związane z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych, odczytem 

urządzenia pomiarowego, oraz rozliczeniem usług wodociągowych. Stawka opłaty abonamentowej 

wyrażona jest  w złotych na odbiorcę usług oraz okres rozliczeniowy. Dla poszczególnych grup 

odbiorców przyjęto  różne wysokości stawki abonamentowej oraz różne stawki opłaty za pobraną wodę, 

odzwierciedlające faktycznie ponoszone koszty w tym zakresie. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę, wyodrębniono następujące grupy taryfowe, w zakresie zaopatrzenia w 

wodę, z zastosowaniem stawki opłaty abonamentowej: 

 Grupa taryfowa 1 – A1W1 
Produkcja wody ze źródeł własnych Zakładu - Odbiorcy wody z terenu podstawowego działania 

Zakładu - Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, woda na inne 

cele. 

 Grupa taryfowa 2 – A2W2 
Produkcja wody ze źródeł własnych Zakładu - Odbiorcy wody spoza terenu podstawowego 

działania Zakładu - Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, 

woda na inne cele. 

Grupa taryfowa 3 – A3W3 
Produkcja wody ze źródeł zewnętrznych Zakładu - Odbiorcy wody z terenu podstawowego 

działania Zakładu - Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, 

woda na inne cele. 
 

Odprowadzenie ścieków: 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono jedna grupę taryfową bez względu na 

odprowadzenie ścieków do danej oczyszczalni ścieków. Ustalono że ta grupa taryfowa obejmuje 

wszystkich dostawców ścieków, tj.: gospodarstwa domowe, dostawców przemysłowych                                           

i pozaprzemysłowych oraz produkcja ścieków z innych celów nie wymienione powyżej. W przypadku 

świadczenia usług w zakresie odprowadzenia, zdecydowano się na nieustalanie stawki opłaty 

abonamentowej. 
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Biorąc powyższe pod uwagę, wyodrębniono następujące grupy taryfowe w zakresie odprowadzenia 

ścieków, bez zastosowania stawki opłaty abonamentowej: 

 Grupa taryfowa 4 - S1 

Odprowadzenie ścieków - gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy 

usług  – odprowadzający ścieki do zbiorowych systemów kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni 

ścieków będących w posiadaniu Zakładu. 

 

4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 
 

Taryfa zawiera następujące ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

 stawkę opłaty abonamentowej przypadającą na punkt odbioru wody, za okres rozliczeniowy. 

 cenę za 1m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie wskazań 

wodomierza głównego. 
 

Stawki opłat taryfowych dla poszczególnych grup przedstawiają się następująco: 
 

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy: 

Grupa taryfowa 1 – A1W1 

 Stawka opłaty abonamentowej - A1 - 3,64 zł/punkt odbioru/miesiąc plus podatek VAT wg. 

obowiązujących przepisów. 

 Stawka opłaty za pobraną wodę - W1 - cena 1  m3 wody – 2,81 zł/m3 netto plus podatek VAT 

wg obowiązujących przepisów. 

Grupa taryfowa 2 – A2W2 

 Stawka opłaty abonamentowej – A2 - 3,69 zł/punkt odbioru/miesiąc plus podatek VAT wg. 

obowiązujących przepisów. 

 Stawka opłaty za pobraną wodę – W2 - cena 1  m3 wody – 2,89 zł/m3 netto plus podatek VAT 

wg obowiązujących przepisów. 

Grupa taryfowa 3 – A3W3 

 Stawka opłaty abonamentowej – A3 - 3,65 zł/punkt odbioru/miesiąc plus podatek VAT wg. 

obowiązujących przepisów. 

 Stawka opłaty za pobraną wodę – W3 - cena 1  m3 wody – 3,49 zł/m3 netto plus podatek VAT 

wg obowiązujących przepisów. 

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy: 

Grupa taryfowa 1 – A1W1 

 Stawka opłaty abonamentowej – A1 - 3,69 zł/punkt odbioru/miesiąc plus podatek VAT wg. 

obowiązujących przepisów. 

 Stawka opłaty za pobraną wodę - W1 - cena 1  m3 wody – 2,82 zł/m3 netto plus podatek VAT 

wg obowiązujących przepisów. 

Grupa taryfowa 2 – A2W2 

 Stawka opłaty abonamentowej – A2 - 3,75 zł/punkt odbioru/miesiąc plus podatek VAT wg. 

obowiązujących przepisów. 

 Stawka opłaty za pobraną wodę – W2 - cena 1  m3 wody – 2,90 zł/m3 netto plus podatek VAT 

wg obowiązujących przepisów. 

Grupa taryfowa 3 – A3W3 

 Stawka opłaty abonamentowej – A3 - 3,66 zł/punkt odbioru/miesiąc plus podatek VAT wg. 

obowiązujących przepisów. 

 Stawka opłaty za pobraną wodę – W3 - cena 1  m3 wody – 3,46 zł/m3 netto plus podatek VAT 

wg obowiązujących przepisów. 
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W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy: 

Grupa taryfowa 1 – A1W1 

 Stawka opłaty abonamentowej - A1 - 3,74 zł/punkt odbioru/miesiąc plus podatek VAT wg. 

obowiązujących przepisów. 

 Stawka opłaty za pobraną wodę - W1 - cena 1  m3 wody – 2,83 zł/m3 netto plus podatek VAT 

wg obowiązujących przepisów. 

Grupa taryfowa 2 – A2W2 

 Stawka opłaty abonamentowej – A2 - 3,80 zł/punkt odbioru/miesiąc plus podatek VAT wg. 

obowiązujących przepisów. 

 Stawka opłaty za pobraną wodę – W2 - cena 1  m3 wody – 2,91 zł/m3 netto plus podatek VAT 

wg obowiązujących przepisów. 

Grupa taryfowa 3 – A3W3 

 Stawka opłaty abonamentowej – A3 - 3,76 zł/punkt odbioru/miesiąc plus podatek VAT wg. 

obowiązujących przepisów. 

 Stawka opłaty za pobraną wodę – W3 - cena 1  m3 wody – 3,52 zł/m3 netto plus podatek VAT 

wg obowiązujących przepisów. 
 

Taryfa zawiera następujące ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków: 

 cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych 

ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody 

określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. 
  

Stawki opłat taryfowych dla poszczególnych grup przedstawiają się następująco: 
 

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy: 

Grupa taryfowa 4– S1 

 Stawka opłaty za odprowadzone ścieki  – S1- cena 1  m3 odprowadzonych ścieków – 6,94 zł/m3 

netto plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy: 

Grupa taryfowa 4 – S1 

 Stawka opłaty za odprowadzone ścieki  – S1- cena 1  m3 odprowadzonych ścieków – 6,97 zł/m3 

netto plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy: 

Grupa taryfowa 4 – S1 

 Stawka opłaty za odprowadzone ścieki  – S1- cena 1  m3 odprowadzonych ścieków – 7,01 zł/m3 

netto plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 

 

5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA 

NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE 
Rozliczenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z odbiorcami usług, jest 

prowadzone przez dostawcę, na podstawie określonych w taryfach wysokości cen i stawek opłat oraz 

odpowiadających im ilości świadczonych usług.  
 

Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na 

podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego 

działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w 

analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym 

i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Dostawca na wniosek odbiorcy usług 

występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku gdy 

sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług 

zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia. Opłata abonamentowa naliczana jest proporcjonalnie                    
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do ilości dni dla danego okresu rozliczeniowego, także w przypadkach braku poboru wody w okresie 

rozliczeniowym. 
 

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń  pomiarowych. W razie braku 

urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie zawartej umowy                        

z odbiorcą usług, jako równą ilości wody pobranej. W przypadku zainstalowania wodomierza dla wody 

bezpowrotnie zużytej ( podlewanie ogródków, itd. ), ilość ścieków pomniejszona jest o wielkość 

wskazaną na ww. wodomierzu. 
 

Ustala się okres obrachunkowy tj. okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzenie ścieków na 

jeden kwartał dla odbiorców indywidualnych oraz jeden miesiąc dla podmiotów prawnych. Podstawą 

obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez zakład jest faktura. Odbiorca dokonuje 

zapłaty należności w terminie określonym w fakturze, który nie jest krótszym niż 14 dni od daty jej 

wysłania lub dostarczenia w inny sposób. 

 

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT 
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat abonamentowych są stosowane przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców 

usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne z uwzględnieniem warunków 

szczegółowych. Warunki szczegółowe, zostały opisane w określeniu taryfowych grup odbiorców. 

Zróżnicowanie ponoszonych przez odbiorcę kosztów za świadczone usługi z uwzględnieniem ilości 

poboru wody i odprowadzania ścieków uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej metr 

sześcienny. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych, budynków 

użyteczności publicznej, budynków przeznaczonych na cele usługowo-handlowe, odbiorców 

przemysłowych i pozaprzemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym 

w procesach uzdatniania.  

 

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 

klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i odprowadzenie ścieków.  Obsługa Odbiorców usług realizowana jest przez Biuro Zakładu, 

które zajmuje się sprawami zgłaszanymi do zakładu: bezpośrednio, telefonicznie, pisemnie                             

i elektronicznie. Skargi, wnioski, postulaty Odbiorców usług są rejestrowane i uwzględniane w bieżącej 

działalności i planach rozwojowych zakładu. Zakład posiada stronę internetową, aktualizowaną na 

bieżąco ( www.zgkparzeczew.pl ). Na stronie zamieszczane są wszelkie informacje niezbędne dla 

odbiorców. Podane są też numery kontaktowe w celu zgłaszania awarii. Wszystkie awarie usuwane są 

na bieżąco, bez zbędnej zwłoki. Misją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie było i jest dalsze 

Podnoszenie jakości świadczonych usług dla odbiorców oraz dbałość o ich maksymalne 

zadowolenie z obsługi. Jakość wody produkowanej przez dostawcę jest zgodna zarówno z normami 

krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu 

bez chemicznego wspomagania. Parametry wody uzdatnionej dostarczanej do sieci wodociągowej 

spełniają wymagania określone w rozporządzeniach szczegółowych w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda uzdatniana badana jest systematycznie przez Państwową 

Powiatową Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu oraz badania własne zlecane przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wyspecjalizowanym podmiotom. 

 

Kierujący przedsiębiorstwem 

wodociągowo-kanalizacyjnym: 
 

http://www.zgkparzeczew.pl/

