Taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015roku.
1. WODA
- Grupa 1 (ZWO) – wszyscy odbiorcy usług rozliczani
w oparciu o wskazania wodomierza głównego

2,68 zł/m3

-

Grupa 2 (ZWW) – gospodarstwa domowe w budynkach
mieszkalnych wielolokalowych rozliczanych w oparciu o
wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach
2,68 zł/m3

-

Stawka opłaty abonamentowej dla 1 i 2 grupy
odbiorców wynosi

4,80 zł/m-c/odbiorcę

2. ŚCIEKI
- Grupa 1 (OŚO) – gospodarstwa domowe w budynkach
jedno i wielorodzinnych oraz wielolokalowe budynki
mieszkalne rozliczane za ilość odprowadzanych ścieków
określaną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną
na podstawie wodomierza głównego
4,35 zł/m3
-

Grupa 2 (OŚP) - pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość
odprowadzanych ścieków określoną na podstawie ilości
zużytej wody ustalonej w oparciu o wskazania
wodomierza głównego
4,61 zł/m3

-

Grupa 3 (OŚW) - gospodarstwa domowe w budynkach
jednorodzinnych i wielorodzinnych gdzie ścieki
rozliczane są na podstawie wodomierza głównego i
dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
Cena za odbiór ścieków
4,35 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej dla 3 grupy odbiorców wynosi
3,84 zł/m-c/odbiorcę

-

Grupa 4 (OŚRP) – gospodarstwa rolne i cele produkcyjne
rozliczane za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie
wodomierza głównego i dodatkowego, określającego ilość
wody bezpowrotnie zużytej.
Cena za odbiór ścieków
4,61 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej dla 4 grupy odbiorców wynosi
3,84 zł/m-c/odbiorcę

-

Grupa 5 (OŚNO) – dostawcy ścieków, ścieki rozliczane
na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza
nie będącego własnością Zakładu.
Cena za odbiór ścieków
4,61 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej dla grupy 5 odbiorców wynosi
4,80 zł/m-c/odbiorcę

3.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego:
- stawka za odbiór przyłącza wodociągowego w granicach miasta – 53,00 zł
- stawka za odbiór przyłącza kanalizacyjnego w granicach miasta – 53,00 zł
- stawka za odbiór przyłącza wodociągowego poza granicami miasta – 84,00 zł
- stawka za odbiór przyłącza kanalizacyjnego poza granicami miasta – 84,00 zł

Uwaga:
1. Ustala się stawki za odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, który odbywa się w jednym terminie
jako jedna opłatę w w/w wysokościach.
2. Do wyżej podanych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych
przepisach.

