Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikającej z obowiązującej Taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Miejskiej Mielec

Szanowni

Państwo,

w dniu 30.04.2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Wodnego Wody Polskie z

w
w

wodę

siedzibą

w Rzeszowie

i zbiorowego odprowadzania

ścieków

dla zbiorowego zaopatrzenia

na terenie Gminy Miejskiej Mielec na okres 3 lat

cen i stawek

opłat

za zaopatrzenie w

wodę:

Wielkość

Wyszczegó lnienie
Lp.

Grupa

odbiorcy usług
(wszyscy)

3,73

3,88

3,98

stawka opiaty abonamentowej w
rozliczeniach w oparciu o wskazania
wodomierza głów nego
(zł/odbiorcę/ za okres rozliczenio wy)

4,02

3,94

3,89

4,02

3,94

3,89

4,02

3,94

3,89

zużytej

(zł/odbiorcę/

za okres rozliczeniowy)

opłat

za odprowadzanie ścieków:
Wielkość

Wyszczególnienie
Lp.

Grupa

wodę

cena wody (zl/m 3 )

cen i stawek

Taryfowa grupa
odbiorców usług

za zaopatrzen ie w

W okresie
od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania taryfy

opłat

st awka opiaty abonam entowej
w rozliczeniu z o s obą korzystającą
z lokalu w budynku wielolokalowym
(zł/odbiorcę/ za okres rozliczeniowy)

Wielkość

opłat

W okres ie
od 13 do 24 miesiąca
obowiązywania taryfy

Rodzaj cen i stawek

Gospodarstwa
stawka opiaty abonamentowej na
domowe,
podstawie wskazania wodomierza
przemysłow i i poza mierzącego i lo ś ć wody bezpowrotn ie
p rzemysłowi

cen i stawek

W okresie
od 1 do 12 miesiąca
obowiązywania t aryfy

Taryfowa grupa
odbiorców usług

1

Gospodarstwa

wysokości:

Wielkość

1

zatwierdził taryfę

Państwowego

Rodzaj cen i stawek opiat

cena usługi odprowadzania
(zl/m 3 )

ś c iek ów

Gospodarstwa
stawka opłaty abonamentowej
domowe,
w rozliczeniach oparciu o wskazania
p rze mysłow i i poza
wodomierza głównego, lub na
przemysłowi
pod stawie umowy o zaopatrzenie
odbiorcy u słu g
w wodę lub odprowadzanie ścieków
(wszyscy)
(zł/odbiorcę/ za okres rozliczenio wy)

cen i stawek opiat za odprowadzan ie ścieków

W okresie
od 1 do 12 miesiąca
obo wiązywania ta ryfy

W okresie
od 13 do 24 miesiąca
obowiązywania taryfy

W okresie
od 25 do 36 mie s iąca
obowiązywania taryfy

5,13

5,20

5,37

4,88

4,79

4,73

W

związku

z powyższym przypominamy,

następujące

Wielkość

ceny i stawki

że

opłat dotyczące

w okresie 10.06.2019 r. - 10.06.2020 r.

zaopatrzenia w

wodę

i odprowadzania

obowiązywać będą

ścieków:

cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:
Wyszczególnienie

Wielkość

cen i stawek opiat
za zaopatrzenie w wodę

Lp.
Taryfowa grupa
odbiorców u sług
Grupa

1

Rodzaj cen i stawek opiat

W okresie
od 10.06.2019 r. do 10.06.2020 r.

cena wody (zl/m 3 )

3,88

stawka opiaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania
wodomierza głównego
(zł/odbiorcę/ za okres rozliczeniowy)

3,94

Gospodarstwa
domowe,
stawka opiaty abonamentowej na podstawie wskazania wodomierza
prze mysłowi i poza
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
przemysłowi
(zł/odbiorcę/ za okres rozliczeniowy)
odbiorcy usług
(wszyscy)
stawka opiaty abonamentowej w rozliczeniu z osobą korzystającą
z lokalu w budynku wi elolokalowym
(zł/odbiorcę/ za okres rozliczeniowy)

Wielkość

cen i stawek opłat za odprowadzanie

3,94

3,94

ścieków:

Wyszczególnienie

Wielkość

cen i stawek opiat
za odprowadzanie ś cieków

Lp.
Taryfowa grupa
odbiorców u słu g
Grupa

Rodzaj cen i stawek opiat
cen a u sługi odprowadzania ścieków (zl/ m 3 )

Gospodarstwa
stawka opiaty abonamentowej w rozliczeniach oparciu o wskazania
domowe,
prze mysłowi i poza wodomierza głównego, lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w
1
przemysłowi
wodę lub odprowadzanie ścieków
odbiorcy usług (zł/odbiorcę/ za okres rozliczeniowy)
(wszyscy)

W okresie
od 10.06.2019 r. do 10.06.2020 r.

5,20

4,79

Do cen i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

