
Zarządzenie Nr 6/2015 
 

                      Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Trzebiatów Spółka z o.o.  
Chełm Gryficki 7 , 72-320 Trzebiatów 

z dnia 06 maja 2015 roku 
w sprawie zmiany w zarządzeniu z dnia 19 marca 2015r. w sprawie cen umownych na usługi 

świadczone przez Spółkę 
 

§ 1 
 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2015r. nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków,  z dniem 7 maja 2015r. roku wprowadzam zmianę cenniku usług 
świadczonych przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. zamieszczonym w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 
2/2015 z dnia 19 marca 2105r. w sprawie cen umownych na usługi świadczone przez Spółkę w dziale V. 
Usługi wywozu nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym, dotyczącą opłaty za oczyszczenie  1m3 
nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej dla wszystkich przewoźników posiadających 
zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy 
Trzebiatów. Z dniem 07 maja 2015r. opłata ta wynosi 6,10 zł  netto .   

 
§ 2 

 
Uaktualniony cennik usług wywozu nieczystości ciekłych wozami asenizacyjnymi - stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego zarządzenia 
 
 

§ 3 
 

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia są pracownicy ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. zgodnie z zakresami 
obowiązków. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  07 maja 2015 roku. Pozostałe zapisy Zarządzenia Prezesa Zarządu 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Trzebiatów Spółka z o.o.  Nr  2/2015 z dnia 19 marca 2015 roku 
w sprawie cen umownych na usługi świadczone przez Spółkę pozostają bez zmian. 

 
§ 5 

 
Na podstawie zarządzenia polecam opracować cennik usług świadczonych wozami asenizacyjnymi, który 
zostanie opublikowany na stronie internetowej zakładu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu. 
 

 
Z zarządzeniem zapoznali się: 

 
1. Dyrektor ds. technicznych Pan  Aleksander Bernad .................................................................... 
2. Główny księgowy Pan Paweł Herman ......................................................................................... 
3. Główny specjalista ds. oczyszczalni Pan Bogdan Babicki ........................................................... 
4. St. specjalista ds. sprzedaży i obsługi odbiorców Pan Kazimierz Ćwirko..................................... 
5. St. specjalista ds. sprzedaży i obsługi odbiorców Pan Maciej Nowak .......................................... 
6. Inspektor ds. ochrony środowiska i jakości wody Pan Daniel Niekrewicz ..........………………….. 

 


