OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. Nr 72, poz.747 z późn. zmianami), Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sierakowie ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które będą obowiązywały przez okres od 1 lipca 2017 roku do
30 czerwca 2018 roku na terenie Gminy Sieraków.
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
DLA GMINY SIERAKÓW NA OKRES OD 1 LIPCA 2017 r. DO 30 CZERWCA 2018 r.

Wysokość cen za dostarczaną wodę
Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

cena
netto

z VAT

Jednostka miary

Grupa 1
gospodarstwa
domowe

Cena za 1 m3 dostarczanej wody

3,82

4,13

zł/m3

Grupa 2
pozostali

Cena za 1 m3 dostarczanej wody

4,49

4,85

zł/m3

Objaśnienia symboli taryfowych grup odbiorców usług wraz z ich charakterystyką:
Grupa 1 gospodarstwa domowe - odbiorcy wady przeznaczonej do spożycia oraz na potrzeby socjalnobytowe rozliczani za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierzy oraz odbiorcy
rozliczani za ilość zużytej wody w oparciu o ustalone przeciętne normy zużycia wody ( zużycie
ryczałtowe) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr
8, poz. 70).
Grupa 2 pozostali - Odbiorcy wody na potrzeby produkcji w której woda wchodzi w skład albo
bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub na cele
konfekcjonowania oraz pozostali , rozliczani za ilości zużytej wody na podstawie wskazań
wodomierzy.

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków
Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

cena
netto

z VAT

Jednostka miary

Grupa 1
gospodarstwa
domowe

Cena za 1 m3 dostarczanej ścieków

7,65

8,26

zł/m3

Grupa 2
pozostali

Cena za 1 m3 dostarczanej ścieków

7,99

8,63

zł/m3

Objaśnienia symboli taryfowych grup odbiorców usług wraz z ich charakterystyką:
Grupa 1 gospodarstwa domowe - odbiorcy odprowadzający ścieki do kanalizy sanitarnej, rozliczani za
ilość odprowadzanych ścieków, określaną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie
wskazań wodomierzy oraz odbiorcy posiadający urządzenia pomiarowe rozliczani na podstawie ich
wskazań.
Grupa 2 pozostali – odbiorcy dostarczający ścieki samochodami asenizacyjnymi do zlewni na terenie
oczyszczalni ścieków, rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków w oparciu o urządzenia
pomiarowe.
W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ilość dostarczanych ścieków,
zgodnie z art. 27, ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorczym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) ustala się jako równą ilość wody pobranej lub określonej
w umowie.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków , ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach , gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza

zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach
i terminach określonych w umowie.
Opłaty abonamentowe za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacji.
cena
Taryfowa grupa
Wyszczególnienie
Jednostka miary
odbiorców
netto
z VAT
Wszystkie grupy
odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej dla
urządzeń wodociagowych

2,95

3,19

zł/odbiorcę/miesiąc

Wszystkie grupy
odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej dla
urządzeń kanalizacyjnych

3,69

3,99

zł/odbiorcę/miesiąc
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