
Uchwała Nr XXVII / 95 / 2012 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 

887, Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 7, w związku z art. 20 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147 poz. 1033, z 

2009 r. Nr 18 poz. 97, z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. 1578) Rada Miasta Brzeziny 

uchwala, co następuje:  

  

§ 1 
Zatwierdza się taryfę, przedłożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w 

Brzezinach, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków 

określoną w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
Taryfa, o której mowa w § 1 obowiązuje w okresie od 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 

2013 r. 

 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§ 4 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 

2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach ogłosi taryfę, o której 

mowa w § 1, w Brzezińskim Informatorze Samorządowym w terminie 7 dni od dnia 

podjęcia uchwały. 

 

 

                                                               

  Przewodniczący Rady  

 

Zbigniew Bączyński 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr XXVII/95/2012 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 29 listopada 2012 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I 

ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

NA OKRES 01.01.2013 – 31.12.2013 
opracowana przez Zakład Usług Komunalnych Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Brzezinach 



Taryfa. Informacje og6lne. 

Taryfa zostala przygotowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 
200 1 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu iciek6w 
(Dz.U. z 2006r. Nr 123,poz.858 ze zm.) zwanej dalej ustawq oraz 
rozporzqdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie 
okreilenia taryf oraz warunkow rozliczeli za zbiorowe zaopatrzenie w wode i 
zbiorowe odprowadzanie iciek6w, zwanego dalej rozporzqdzeniem (Dz.U. Nr 
127, poz.886). 
Taryfowa cena dotyczy wszystkich odbiorcow uslug iwiadczonych przez Zaklad 
Ushg Komunalnych Sp. z 0.0. w Brzezinach. 
Zgodnie z art. 22 ustawy taryfa obejmuje r6wniez cene za wodq pobranq z 
publicznych studni i zdroj6w ulicznych, wode pobranq na cele przeciwpozarowe 
oraz do waszania publicznych ulic i terenow zielonych w mieicie Brzeziny. 

Rodzaje prowadzonej dzialalnoici. 

Zaklad Ushg Komunalnych Sp. z o. o. w Brzezinach, zwany dalej Zakladem, 
prowadzi dzialalnoiC w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego 
odprowadzania iciek6w na podstawie zezwolenia wydanego decyzjq Burmistrza 
Miasta Brzeziny Nr GK.7036-2/03 z dnia 8 stycznia 2003r. 
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot dzialalnoici przedsiqbiorstwa stanowi m.in.: 
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodq odbiorc6w znajdujqcych siq w zasiegu 

sieci wodociqgowej oraz z publicznych studni i zdroj6w ulicznych. 
2) odprowadzanie i oczyszczanie iciek6w komunalnych z obszaru objqtego 

sieciq kanalizacyjnq oraz przyjmowanie i oczyszczanie iciekow z lokalnych 
zbiornikow (szamb), dowozonych do punktu. zlewnego oczyszczalni 
transportem asenizacyjnym. 

3) konserwacja i eksploatacja urzqdzeli wodociqgowych i kanalizacyjnych. 
4) prowadzenie dzialalnoici inwestycyjnej w zakresie odtwarzania i 

modernizacji urzqdzeli wodociqgowych i kanalizacyjnych. 
5) budowa sieci i przylqczy wodociqgowych i kanalizacyjnych oraz urzqdzeli 

wodociqgowych i kanalizacyjnych oraz prowadzenie innych robot 
budowlano-montazowych. 

6) opiniowanie plan6w rozbudowy miasta oraz uzgadnianie dokumentacji 
budowlanych w zakresie uslug objetych niniejszym zezwoleniem. 



7) okreilania warunk6w technicznych zasilania w wodq oraz odprowadzania 
Gciek6w. 

8) okreglenie wymagan technicznych dotyczqcych jakoSci odprowadzanych 
Sciek6w do urzqdzeb kanalizacyjnych oraz sprawowanie biezqcej kontroli 
nad ich przestrzeganiem. 

9) prowadzenie biezqcych badan laboratoryjnych wody i odprowadzanych 
Sciek6w. 

10) zapewnienie funkcjonowania urzqdzen zaopatrzenia w wodq oraz jej dow6z 
w warunkach specj alnych. 

W zakresie jakoici Swiadczonych ushg Zaklad realizuje zadania okreilone w: 

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w obowiqzujqcym 
na terenie jego dzialania zatwierdzonym Uchwalq Rady Miasta Brzeziny 
Nr XL 11/8/06 z dnia 28 lutego 2006r., 

- umowach z poszczeg6lnymi odbiorcami ushg wodociqgowo- 
kanalizacyjny ch. 

Ponadto Zaklad wykonuje takie inne dzialalnoSci w zakresie gospodarki 
komunalnej, ochrony Srodowiska, a w szczeg6lnoSci: 

- uzytkowanie miejskiego skladowiska odpadbw, 
- budowy lokalnych rurociqg6w wodnych i kanalizacyjnych, 
- ushgi sprzqtowe. 

11. Rodzaj i struktura taryfy. 

1. Rodzaj taryfy 
Taryfa jednolita 

2. Struktura taryfy 
Taryfa jednoczlonowa. 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodq dokonywane jest dla wszystkich uslug w 
oparciu o takie same zasady technologiczne i technicme z jednego ujqcia 
wody w Brzezinach, Scieki doplywajqce do oczyszczalni sieciq 
og6lnosplawna, stanowiq mieszaninq Sciek6w opadowych, roztopowych, 
bytowych. 

111. Taryfowe grupy odbiorc6w uslug 
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodq i zbiorowego odprowadzania 
Sciekbw, wyloniono jednq taryfowq grupq odbiorc6w uslug obejmujqcq 
wszystkich odbiorc6w ushg. 

IV. Rodzaje i wysokoSf cen i stawek opaat 



W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodq i zbiorowego 
odprowadzania iciek6w ma zastosowanie taryfa jednoczlonowa zawierajqca 
cenq uslug w zl/m3 dla wszystkich odbiorc6w. 

Powyzsze ceny i oplaty stosuje siq odpowiednio do odbiorc6w z poza 
Gminy Miasto Brzeziny 
V. Warunki rozliczen z uwzglqdnieniem wyposaienia 

nieruchomoici w przyrzqdy i urzqdzenia pomiarowe 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodq i zbiorowe odprowadzanie 
iciek6w prowadzone sq na podstawie okreilonych w taryfie cen za 1 m3 oraz 
iloici dostarczonej wody i odprowadzonych iciekow. 

11056 wody dostarczonej do nieruchomoici wyposazonych w wodomierze 
gl6wne ustala sie na podstawie wskazan tych wodomierzy. 11066 iciek6w 
odprowadzonych z nieruchomoici wyposazonych w urzqdzenia pomiarowe 
ustala siq w oparciu o wskazania tych urzqdzeh. 
W przypadku braku wyposazenia nieruchomoici w urzqdzenia pomiarowe, 

iloid odebranych iciekbw, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy, ustala siq jako 
r6wnq iloici wody pobranej lub okreilonej w umowie. W przypadku braku 
wodomierza gl6wnego iloid dostarczonej wody ustala siq zgodnie z 
przeciqtnymi normami zuzycia wody okreilonymi w odrqbnych przepisach 
(Rozporzqdzenie Ministra Infiastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
okreilenia przeciqtnych norm zuzycia wody- Dz.U. Nr 8 poz. 71). 
W przypadku nieprawidlowego dzialania wodomierza, iloik pobranej wody 
ustala siq na podstawie iredniego zuzycia wody w okresie 3 miesiqcy przed 

Lp 

1 

2 

3 

Wyszczeg6lnienie 

Cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

Cena za lm3 iciekow 
doplywajqcych sieciq 
kanalizacji 
og6lnosplawnej 
Stawka oplaty za 
przylqczenie do 
urzqdzen 
wodociqgowych 

3,62 

4,68 

402 

Do ceny dolicza siq podatek 
od towar6w i uslug, w 
wysokoici okreilonej 
odrqbnymi przepisami 
Do ceny dolicza siq podatek 
od towar6w i ushg, w 
wysokoici okreilonej 
odrqbnymi przepisami 
Do oplaty dolicza siq 
podatek od towar6w i ushg, 
w wysokoici okreilonej 
odrebnymi przepisami 



Taryfy proponowane na 2013 rok w por6wnaniu z obecnie 
obowiqzujqcymi wzrosnq o: 
- woda o 0,2 1 zl. netto za 1 m3 co stanowi 6,16%, 
- Bcieki o 0,56 zl netto za 1m3, co stanowi 13,59% 

Nowe taryfy - ze wzglqdu na koniecznoiC ochrony odbiorc6w przed 
nadmiernym wzrostem cen nie zawierajq naliczenia zysku. Przychody 
zaplanowane w taryfie umozliwiajq biezqcq modernizacjq i naprawy 
urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych. 

4. Zmiany warunk6w ekonomicznych w roku obowiqzywania taryf. 

Prognoza sprzedaiy. 

Sprzedaz wody na 20 13 rok zaplanowano w iloSci 3 86.546 m3 i obejmuje 
okres od 0 1 .IX do 3 1 .XI1 20 1 1r. - tj. Srednia iloiC m3 'za rok 20 1 1 x 4 miesiqce 
oraz okres od 01.01.2012r. do 31.08.2012r. 
IloSC Sciek6w do zafakturowania w 2013r. przyjqto w wysokoici 395.041 m3 i 
przyjeto okres od 01.09.201 1r. do 3 1.12.201 lr., tj. Srednia iloM m3 za 201 1r. x 4 
miesiqce oraz okres od 01 .01.2012r. do 3 1.08.2012r. 
W 2012r. iloSC w6d opadowych i rozto owych doplywajqcych sieciq kanalizacji P ogolnosplawnej jest nizsza o 7.750 m niz w roku 201 1. Spowodowane jest to 
mniejszq ilobiq opad6w na m2 powierzchni ustalonq przez Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej. Ponadto z roku na rok widoczny jest spadek zuzycia 
wody i iciek6w co ma wplyw na cenq m3. 

Koszty dzialalnoSci. 

Proponowane zmiany w wysokoici oplat majq na celu pelne pokrycie 
koszt6w funkcjonowania zakladu a takze wykonanie zadan z wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urzqdzen wod-kan na 20 13 rok. 

W taryfie nie wystqpujq raty kapitalowe ponad wart056 amortyzacji, 
odsetki od kredyt6w i pozyczek oraz naleinoici nier'egularne uwzglqdniane w 
niezbednych przychodach. 
Wzrost koszt6w wody i z tytuku odprowadzania i oczyszczania Sciek6w dla 
materialbw, energii elektrycznej i cieplnej, uslug transportowych, remontowych, 
telekomunikacyjnych nie przekracza wzrostu iredniorocznego wskainika cen 
produkcji sprzedaiy przemyslu, kt6ry w zalqczniku do wytycznych dotyczqcych 
stosowania jednolitych wskainikbw makroekonomicznych bqdqcych podstawq 
oszacowania skutk6w finansowych projektowanych ustaw na lata 20 1 1-20 16 
wynosi 102,3%. 



stwierdzeniem niesprawnoici dzialania wodomierza, a gdy nie jest to 
mozliwe - na podstawie iredniego zuzycia wody w analogicznym okresie 
roku ubieglego. Odbiorca uslug dokonuje zaplaty za dostarczonq wodq i 
odbi6r Sciek6w na warunkach i terrninach okreilonych w umowie, a w 
szczeg6lnoici zgodnie z wystawiona fakturq. Pozostale szczeg6lowe zasady 
rozliczen precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania iciek6w. 

VI. Warunki stosowania cen i stawek oplat 

6.1 Zakres Bwiadczonych uslug dla poszczeg6lnych taryfowych grup 
od biorc6w 
Zakres iwiadczonych uslug dla odbiorc6w to: 
a) zbiorowe zaopatrzenie w wodq odbiorc6w znajdujqcych siq w 

zasiqgu sieci wodociqgowej oraz z publicznych studni i zdroj6w 
ulicznych, 

b) odprowadzanie i oczyszczanie iciekow .komunalnych z obszaru 
objqtego sieciq kanalizacyjnq 

c) przylqczenie do urzqdzeri wodociqgowych. 

6.2 Standardy ja koBciowe obslugi od biorc6w uslug 

Okreilone w niniejszej taryfie ceny stosuje siq w zakresie iwiadczonych 
ushg, o kt6rych mowa w pkt. 6.1 przy zachowaniu standard6w 
jakoiciowych obshgi klientbw, kt6re wynikajq z obowiqzujqcych 
przepis6w prawnych oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
Sciek6w. 
Zaklad zobowiqzany jest do: 
1. prowadzenia dzialalnoici w sposob zapewniajqcy optymalizacjq 

koszt6w oraz oplat za iwiadczone ushgi, 
2. zapewnienia zdolnoici posiadanych urzqdzen do realizacji dostaw 

wody i odbioru iciek6w w wymaganych iloiciach i pod odpowiednim 
ciinieniem oraz w spos6b cistgly i niezawodny, 

3. spelnienia wymagari dotyczqcych jakoici wody przeznaczonej do 
spozycia przez ludzi okreilonych w r o ~ ~ o r z d z e n i u  ministra zdrowia 
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakoici wody przeznaczonej do 
spoiycia przez ludzi @z.U. Nr 6 1, poz. 4 17), 

4. przestrzegania standard6w jakoiciowych obshgi odbiorc6w ushg 
wynikajqcych z regulaminu oraz um6w zawartych z poszczeg6lnymi 
odbiorcami. 



Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf 

1 Zakres Swiadczonych uslug i lokalnych uwarunkowah ich iwiadczenia. 

Przedmiot dzialania - w zakresie objetym ustawq i niniejszym wnioskiem 
stanowi: 

a) zbiorowe zaopatrzenie w wodq odbiorc6w znajdujqcych siq 
w zasiegu sieci wodociqgowej oraz z publicznych studni i 
zdroj 6w ulicznych, 

b) odprowadzanie i oczyszczanie iciek6w komunalnych z 
obszaru objetego sieciq kanalizacyjnq 

c) przylqczanie do urzqdzen wodociqgowych 

2. Standardy jakoiciowe uslug, w p m  ustalonych taryf na ich poprawq. 

W zakresie jakoici iwiadczonych uslug Zaklad realizuje zadania 
okreilone w: 

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania iciekow, 
- umowach z poszczeg6lnymi odbiorcami ushg wodociqgowo- 

kanalizacyjnych oraz 
- przepisach prawnych dotyczqcych ochrony irodowiska, w 

rozporzqdzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiqzkow dostawc6w 
iciek6w przemyslowych oraz warunk6w wprowadzania Sciek6w do 
urzqdzeh kanalizacyjnych, a takie przepisach ustalajqcych wymagania 
dotyczqce jakoici wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi, w tym 
wymagah chemicznych, bakteriologicznych. 

Badania jakoici iciek6w wprowadzanych do irodowiska nie przekraczajq 
dopuszczalnych wartoici wskainik6w zanieczyszczen ustalonych w 
pozwoleniu wodnoprawnym. 
Woda dostarczona odbiorcom spelnia wymogi jakoiciowe z rozporzqdzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie jakoici wody przeznaczonej do spozycia przez 
ludzi. ZUK Sp. z 0.0. zleca biezqce analizy jakoici wody w uprawnionym 
laboratorium. 

3. Spodziewana poprawa jakoSci uslug przy wprowadzaniu nowych 
metod alokacji kosztiiw. 

Wprowadzane uchwalq Zarzqdu zasady prowadzania 
rachunkowoici przez ZUK Sp. z 0.0. pozwalajq na prawidlowy podzial 
koszt6w pomiedzy poszczeg6lne rodzaje dzialalnoici, a takie na 
eliminacje subsydiowania skroinego. 



Duiy wzrost koszt6w szczeg6lnie z tytuh oczyszczania i odprowadzania 
iciek6w wynika z realizowanych inwestycji w ramach projektu pn. 
,,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-iciekowej na terenie miasta Brzeziny". 
Wzrost koszt6w dotyczy amortyzacji, podatku od nieruchomoici oraz 
umieszczenia urzqdzeri infi-astruktury technicznej w pasie drogowym. 
W 2012r. w ramach inwestycji z racji ukoriczenia budowy zostanie przyjqta na 
stan irodk6w tnvalych sieC kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w 
ulicy Okrzei i w ulicy Koiciuszki oraz sieC wodociqgowa w ulicy Glowackiego i 
Sikorskiego - wartoit inwestycji ok. 1.545.000,OO zl. 
W zwiqzku z planowanym ukonczeniem inwestycji Oczyszczalni iciekow w 
2013r. nastqpi obciqzenie koszt6w roku 2013 z tytuh wyposazenia w sprzqt 
BHP i p.poz oraz wyposazenia laboratorium(koszt wg kosztorysu - 235.000,OO 
zl) . 
W zwiqzku z wyeksploatowaniem ciqgnika do wywozu osadu z oczyszczalni 
iciek6w zaistniala koniecznoik przesuniecia zakupu ciqgnika na 20 12r. 
umieszczonego w wieloletnim planie na rok 20 13. 
Wzrost taryf spowodowany jest gl6wnie realizowanymi inwestycjami. 
W 201 3r. zostanq pmeprowadzone badania w zakresie eksploatacji urzqdzeri i 
instalacji elektroenergetycznej (co 5 lat) oraz szczepienia ochronne 
pracownik6w oczyszczalni i grupy remontowo-konsenvatorskiej (WZWAiB, 
tqzec, dur brzuszny). 
Koszty wynagrodzen i iwiadczeli na rzecz pracownikow, czynsze i 
ubezpieczenia majqtku zostaly podwyzszone o irednioroczny wskainik cen 
towarbw i ushg konsumpcyjnych okreilony w projekcie ustawy budzetowej na 
2013r. - tj. o 2,7%. 
Oplata przylqczeniowa do sieci wodociqgowej dotyczy koszt6w 
przeprowadzenia pr6by technicznej . Na j ej wysokoiC skladaj q siq koszty 
badania wody pod wzglqdem bakteriologicznym, koszty wynagrodzeli os6b 
przeprowadzajqcych pr6bq, koszty dojazdu, zuzytej wody i chloru do plukania. 

Alokacja koszt6w wydzialowych i og6lnozakladowych. 

Koszty wydzialowe alokowano w 50% na koszty dostarczania wody i w 
50% na koszty odprowadzania i oczyszczania iciek6w. ' 
Koszty og6lnozakiadowe alokowane sq na koszty dostarczania wody, koszty 
odprowadzania iciekow, koszty uiytkowania miejskiego skladowiska odpadow 
oraz koszty ushg komercyjnych (dow6z iciek6w beczkami asenizacyjnymi, 
pozostale ushgi). 
Koszty ogblnozakladowe ustalane sq wskainikiem udzialu sprzedazy w/w 
rodzaj 6w dzialalnoici do sprzedazy og6lem. 
W 20 13r. zmieniajq siq warunki ekonomiczne dotyczqce skladowania odpad6w 
na skladowisku miejskim. 



Do wyliczenia wskainika udziaku sprzedaiy przyjqto skladowanie odpad6w 
tylko za ?4 roku, co spowodowalo wzrost pozostalych wskainik6w koszt6w do 
rozliczenia koszt6w og6lnozakladowych a ostatecznie wzrost ceny wody i 
Sciekow. 

Informacj e ekonomiczno- finansowe. 

Przedstawione dalej tabele sq zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie 
taryf, bqdqcym zalqcznikiem do rozporzqdzenia w sprawie okreilania taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunk6w rozliczen za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodq i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w. 

Przedstawione ponizej informacje pokazujq dane porownawcze dw6ch okres6w. 
Sq to: 

- rok obrachunkowy poprzedzajqcy wprowadzenie nowych taryf - 12 
miesiqcy pomiqdzy IX 201 1 a VIII 2012, 

- rok obowiqzywania nowych taryf - okres od 1 stycznia 20 13 roku do 3 1 
grudnia 20 13 roku. 

Zgodnie z rozporzqdzeniem w zalqczeniu przedstawiono r6wniez 
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz wieloletni plan rozwoju i 
modernizacj i urzqdzeri wod-kan na lata 20 1 1-20 13. 

Informacja o iloici i cenie za zakup wody przez przedsiqbiorstwo 
wodociggowo-kanalizacyjne lub informacja o iloici i cenie za wprowadzanie 
iciek6w do urzqdzeii niebedqcych w posiadaniu tego przedsiebiorstwa 

Woda sprzedawana przez Zaklad Ushg Komunalnych Sp. z 0.0. w 100% 
pochodzi z ujqcia stanowiqcego wlasnoi6 ZUK Sp. z 0.0. a Scieki oczyszczane 
sq w ~ ~ ~ y s z c z a l n i  stanowiqcej r6wniez wlasnoiC ZUK Sp. z 0.0. 

Zarzqd Spaki 
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