Jak obniżyć rachunki za wodę i ścieki?
Od 1 października 2014 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.
udostępniło dla klientów posiadających podpisaną z MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. umowę o świadczenie
usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków usługę polegającą na przesyłaniu
faktur w formie elektronicznej.
Przejście z faktury papierowej na fakturę elektroniczną wiąże się z minimum formalności. Wystarczy
udzielenie pisemnej zgody na ich przesyłanie przez MPWiK w Błoniu. Szczegółowe informacje na ten
temat wraz z odpowiednimi formularzami do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej
www.mpwik-blonie.pl
Niestety, mimo iż wcześniej odbieraliśmy wiele sygnałów świadczących o tym, że uruchomienie usługi
będzie odpowiedzią na oczekiwania licznej grupy odbiorców – do dnia dzisiejszego zgodę na
otrzymywanie faktur elektronicznych złożyło ok. 5% ogólnej liczby Odbiorców (w tym firmy).
W materiałach informacyjnych dotyczących nowej usługi podkreślamy takie jej walory jak:


pewność i krótki czas dostarczenia korespondencji (uniezależnienie się od problemów Poczty
Polskiej z terminowym doręczeniem korespondencji),
 możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie, gdzie istnieje dostęp do Internetu,
 ochronę środowiska naturalnego - i nie chodzi tu tylko o realizację hasła „chrońmy lasy”, ale również
o fakt, że średnia emisja dwutlenku węgla związana z przetworzeniem pojedynczej
e-faktury wynosi 5 gramów, podczas gdy w formie drukowanej około 50 gramów.
Nie można jednak pominąć oczywistej prawdy, że przesyłanie faktur w formie elektronicznej kosztuje
mniej niż przygotowanie i przesłanie faktur w formie papierowej.
Powyższe znalazło odzwierciedlenie w nowej taryfie za wodę i ścieki obowiązującej od 01.07.2015 r.,
w której wyodrębnione zostały dwie nowe grupy oznaczone jako grupa Ie i grupa IIe.
Te dwie grupy taryfowe, które odróżnia od analogicznych grup I i II niższa opłata abonamentowa,
stosowane są w przypadku odbiorców, którzy wybrali faktury elektroniczne.
A więc do powyższej listy można dodać również:
 oszczędność na opłatach abonamentowych za wodę i ścieki (Grupa taryfowa Ie lub IIe).
Zapewne dla wielu budżetów domowych, świadoma rezygnacja z możliwości zaoszczędzenia rocznie
kwoty 26 zł (przy usłudze zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków) nie będzie miała żadnych
negatywnych skutków, ale pozostają ciągle pytania:
Jeżeli można zaoszczędzić - to dlaczego z tego zrezygnować?
Jeżeli można otrzymać fakturę w terminie umożliwiającym jej opłacenie bez zbędnej zwłoki - to
dlaczego z tej możliwości nie skorzystać?
Jeżeli choć w małym stopniu mogę zadbać o środowisko naturalne, w którym będą żyły również moje
dzieci i wnuki - to dlaczego mam tego nie zrobić?
Pozostawiając Państwa z tymi pytaniami, MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. gorąco zachęca do korzystania
z faktur elektronicznych.
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