
Taryfy na rok 2011/2012  - okres obowiązywania  od dnia 01.06.2011 do dnia 31.05.2012 

 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 

Taryfa 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena / stawka 
Jednostka 

miary 
netto VAT 

1 2 3 4 5 6 

I. 
Gospodarstwa domowe, 

przemysłowi i poza przemysłowi 

odbiorcy usług. 

1.cena za 1m³ 

dostarczonej wody 
2,81 

zgodny z 

obowiązującym

i przepisami 

zł / m³ 

2. stawka opłaty 

abonamentowej za wodę 
2,80 

zgodny z 

obowiązującym

i przepisami 

zł / 

miesiąc 

II. 

Gmina za wodę pobraną z 

publicznych studni i zdrojów 

ulicznych, do zasilania 

publicznych fontann i na cele 

przeciwpożarowe oraz do 

zraszania publicznych ulic i 

publicznych terenów zielonych 

cena za 1m³ dostarczonej 

wody 
2,81 

zgodny z 

obowiązującym

i przepisami 

zł / m³ 

           

  

 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki 

L.p. 

 
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 

Cena/ stawka 
Jednostka 

miary 

netto VAT  

1 2 3 4 5 6 

I. 

Gospodarstwa domowe 

i poza przemysłowi odbiorcy 

usług przyłączeni do sieci 

kanalizacyjnej 

1.cena za 1m³ 

odprowadzonych ścieków 
5,01 

zgodny z 

obowiązującym

i przepisami 

zł / m³ 

2. stawka opłaty 

abonamentowej za ścieki 
3,80 

zgodny z 

obowiązującym

i przepisami 

zł / 

miesiąc 

 

4.3 Dodatkowe opłaty dla wszystkich odbiorców usług za: 

1. Wydanie warunków technicznych na przyłącze wodociągowe    53 zł 

2. Wydanie warunków technicznych na przyłącze kanalizacyjne    53 zł 

3. Uzgodnienia projektowe w zakresie przyłączy i sieci wodociągowej   55 zł 

4. Uzgodnienia projektowe w zakresie przyłączy i sieci kanalizacyjnej   55 zł 

5. Wydanie uzgodnień względem urządzeń wodociągowych 

    i kanalizacyjnych ( dotyczy gazu, prądu i innych)     50 zł 

6. Montaż wodomierza        33 zł 

7. Demontaż wodomierza        33 zł 

8. Zamknięcie przyłącza         55 zł 

9.  Otwarcie przyłącza         55 zł 

10. Odbiór techniczny przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych    88 zł 

11. Uzgodnienia dotyczące dostawy wody i odbioru ścieków dla budynków  

      nowo budowanych         28 zł 

12. Zaplombowanie wodomierza po uprzednim zgłoszeniu     33 zł 

13. Wydanie zaświadczenia o jakości wody       22 zł 

14. Inne usługi                       2,20zł/km + 21,63zł / rbh 

15. Montaż nawiertki         94 zł 

 

Do cen i stawek opłat określonych w tabelach punktu 4.1 i 4.2 oraz w punkcie 4.3, dolicza się podatek od towarów i usług -  

art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535)  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.       

 


