
                            

Ogłoszenie 
w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków
za okres od dnia 1 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o. o. działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. Z 2017 r. poz. 328, poz. 1566) 
ogłasza przedłużenie taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie i 
mieście Warta, zatwierdzone Uchwałą Nr LI/282/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 29.11.2017 r. :
 za wodę:
a) odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe – 3,98 zł/m3 + 8% VAT = 4,30 zł/m3  
  (dopłata gminy w wysokości 1,01 zł/m3)                            cena po dopłacie – 3,29 zł/m3

b) odbiorcy zużywający wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami 
żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania – 4,00 zł/m3 + 8% VAT = 4,32 zł/m3 

  (dopłata gminy w wysokości 1,01 zł/m3)                                                  cena po dopłacie – 3,31 zł/m3

 za ścieki odprowadzane do kanalizacji – 8,66 zł + 8% VAT = 9,35 
zł/m3 

(dopłata gminy w wysokości 3,03 zł/m3)                                 cena po dopłacie – 6,32 zł/m3

 opłata abonamentowa: 
Opłata abonamentowa naliczana jest od punktu poboru wody na okres rozliczeniowy: 

Opłata abonamentowa - woda
Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna

Socjalno-bytowe produkcja Socjalno-bytowe Produkcja
1 M-C 8,49 8,49 6,33 6,33

2 M-CE 11,64 11,64 9,48 9,48
6 M-CY 24,26 24,26 22,10 22,10

Opłata abonamentowa – kanalizacja
Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna

Socjalno-bytowe produkcja Socjalno-bytowe produkcja
1 M-C 8,49 8,49 6,33 6,33

2 M-CE 11,64 11,64 9,48 9,48
6 M-CY 24,26 24,26 22,10 22,10

Opłata abonamentowa – woda i kanalizacja
Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna

Socjalno-bytowe produkcja Socjalno-bytowe produkcja
1 M-C 5,83 5,83 3,67 3,67

2 M-CE 8,99 8,99 6,83 6,83
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6 M-CY 21,60 21,60 19,44 19,44
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