KOMUNIKAT
Stosownie do art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity D. U. z 2015 r., poz. 139)
Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.
w Tarnowie ul. Narutowicza 37
o g ł a s z a,
że od 1 marca 2016 r. wchodzi w życie nowa taryfa cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tarnów, Gminy Skrzyszów oraz
Gminy Pleśna, Gminy Wierzchosławice, Gminy Lisia Góra i Gminy i Miasta Pilzno w zakresie usług
świadczonych przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. do 28 lutego
2017 r.
Ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę wynoszą:
Taryfowa grupa
Cena / stawka Cena / stawka Jednostka
Lp.
Wyszczególnienie
brutto *)
odbiorców wody
netto
miary
1/ cena za 1m3
dostarczanej wody
zł/m3
2,95
3,19
2/ stawka opłaty
Zaopatrzenie ludności w
wodę do spożycia i na cele
abonamentowej dla
7,09
7,66
socjalno - bytowe
wodomierza głównego
zł/odbiorcę/
I.
3/ stawka opłaty
miesiąc
abonamentowej dla
2,19
2,37
wodomierza odbiorcy
zł/odbiorcę/
miesiąc

II.

Inne cele niż w grupie I

1/ cena za 1 m3
dostarczanej wody
2/ stawka opłaty
abonamentowej dla
wodomierza głównego
3/ stawka opłaty
abonamentowej dla
wodomierza odbiorcy
4/ stawka opłaty
abonamentowej –
wodomierz główny
sprzężony

3,20

3,46

7,09

7,66

2,19

2,37

64,79

69,97

zł/m3

zł/odbiorcę/
miesiąc

zł/odbiorcę/
miesiąc

zł/odbiorcę/
miesiąc

Lp.

I.

II.

Taryfowa grupa
dostawców ścieków
Dostawcy
odprowadzający ścieki
pochodzące ze zużycia
wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi i na
cele socjalno-bytowe

Inne cele niż w grupie I

Ceny za odprowadzane ścieki wynoszą:
Wyszczególnienie
Cena / stawka Cena / stawka
brutto *)
netto
1/ cena za 1 m3
odprowadzanych
ścieków
2/ stawka opłaty
abonamentowej dla
wodomierza odbiorcy

cena za 1 m3
odprowadzanych
ścieków

Jednostka
miary
zł/m3

5,41

2,19

5,84

2,37

zł/odbiorcę/
miesiąc

zł/m3
5,41

5,84

Lp.
I.

II.

Stawki opłat dodatkowych wynoszą:
Cena / stawka
Nazwa opłaty
netto
Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
–za każde przekroczenie krotności dopuszczalnego
5,41
stężenia składnika określonego w umowie lub w
rozporządzeniu
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń
112,00
wodociągowo-kanalizacyjnych

Cena / stawka
brutto *)

Jednostka
miary

5,84

zł/m3 ścieków/
krotność
przekroczenia

120,96

zł/przyłącze

*) Cena – stawka brutto została określona zgodnie z aktualnie obowiązującą stawka podatku VAT

