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W odpowiedzi na pytania Przewodniczącego Rady Miasta Pana
Jacka Tomasiaka przesłane pismem ORG.0002.7.2018 z dnia
14.08.2018 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka
z 0.0. w Lubartowie informuje, że wniosek taryfowy opracowany
przez nasze Przedsiębiorstwo i zatwierdzony przez Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
(Regionalny
Zarząd
Gospodarki Wodnej w Lublinie) obowiązuje przez kolejne trzy lata
począwszy od dnia 5 lipca 2018 r. Złożony przez nas wniosek
ogłoszony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW
Wody Polskie w dniu 27 czerwca 2018 r. i wszedł w życie po
upływie ustawowych 7 dni od daty ogłoszenia tj. 5 lipca 2018 r.
Zgodnie z wymogami zapisanymi w art 24e Ustawy z dnia 7
czerwca 200 l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) w dniu
28.06.2018 r. taryfa została opublikowana na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Miasto Lubartów oraz na stronie
Przedsiębiorstwa.
Trzyletni termin określenia taryfy wynika
z zapisów art. 20 ust l ww. ustawy. Stawki za dostarczaną wodę
zmieniać się będą zgodnie z ogłoszoną już taryfą rokrocznie po
upływie 12 miesięcy od wejścia w życie nowej taryfy tj. z dniem 5
lipca. Ustawodawca nie przewidział konieczności innego niż
poprzez strony internetowe Przedsiębiorstwa
i Gminy oraz
udostępniania w punktach obsługi klienta informowania o zmianie
taryf. Zgodnie z zapisami aktualnie obowiązujących umów oraz
regulaminu
dostarczania
wody
i odprowadzania
ścieków
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do informowania o zmianie cen
poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie.
Obowiązujące
umowy
zakreślają
dokonywanie
odczytu
wodomierzy w systemie miesięcznym lub dwumiesięcznym.
Oprogramowanie,
używane
do rejestracji
odczytów
oraz
fakturowania umożliwia proporcjonalny podział zarejestrowanego
odczytu i przypisania różnych stawek opłat stosownie do okresu
ich obowiązywania.

