KOMUNIKAT
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach informuję, że na podstawie art.24 ust.8 i 9
ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst
jednolity Dz. U. z 2015 roku , poz. 139), ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Błaszki , po uwzględnieniu dopłaty ustalonej Uchwałą Rady
Gminy i Miasta Błaszki Nr XXXII/234/13 z dnia 27.12.2013r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych
ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy i Miasta Błaszki, wynoszą:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
LP.
1.

2.
3.

Taryfowa grupa
odbiorców usług
Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty,
ochrony zdrowia i opieki społecznej,
przedszkola, instytucje kultury,
ośrodki sportowe, stowarzyszenia,
organizacje , związki wyznaniowe kościoły,
cmentarze, jednostki OSP, rolnicy
indywidualni, pracownicze ogródki
działkowe,
Urząd Gminy i Miasta Błaszki za wodę
pobraną z publicznych zdrojów i studni,
na cele przeciwpożarowe oraz za wodę
zużytą do zraszania publicznych ulic
i terenów zielonych
Pozostali odbiorcy
Wszyscy odbiorcy usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka
netto

Cena za m3 wody

3,74

Cena za m3 wody
stawka opłaty
abonamentowej

4,04

Podatek Cena/stawka
VAT
Brutto

8%

Jednostka
miary

4,04

8%
4,36
według tabeli
opłaty abonamentowej

Tabela opłat abonamentowych
Wyszczególnienie Opłata abonamentowa
w zł/szt./m-c lub w
zł/odbiorcę/m-c netto
Odbiorcy
wodomierzowi
Odbiorcy
ryczałtowi

Podatek VAT

Opłata abonamentowa w
zł/szt./m-c lub w
zł/odbiorcę/m-c brutto

4,67

8%

5,04

3,09

8%

3,34

Dla wodomierzy sprzężonych opłaty miesięczne oblicza się jako sumę opłat za poszczególne wodomierze.

zł/m3

zł/m3

Wysokość cen i stawek opłat za ścieki odprowadzane do kanalizacji / po uwzględnieniu
dopłaty/
a/ za ścieki odprowadzane do kanalizacji
L.P.
1.

2.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie Cena/stawka Podatek Cena/stawka
netto
VAT
brutto

Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty,
ochrony zdrowia i opieki społecznej, przedszkola
instytucje kultury, ośrodki sportowe,
stowarzyszenia, organizacje , związki wyznaniowe
kościoły, cmentarze, jednostki OSP, rolnicy
indywidualni, pracownicze ogródki działkowe
Pozostali odbiorcy

cena za m3
ścieków
cena za m3
ścieków

Jednostka
miary

6,16

8%

6,65

zł/m3

6,16

8%

6,65

zł/m3

*Dopłata za ścieki odprowadzane do kanalizacji 0,51 zł/m3 netto + 8% VAT = 0,55 zł/m3 brutto
Taryfy wchodzą w życie z dniem 01.01.2016 roku.
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