
Zał�cznik do uchwały Nr XX/ 166 /2004 Rady 
Gminy   �wilcza  z  dnia  7  grudnia  2004 r. 

 
 

T A R Y F A 
 
 

za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe odprowadzanie 
�cieków 

 
(obowi�zuj�ca na terenie Gminy �wilcza od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.) 

 
 
1.  Rodzaje prowadzonej działalno�ci:  
 

� Zakład Wodoci�gów i Kanalizacji w �wilczy prowadzi działalno�� na terenie Gminy 
�wilcza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod� i zbiorowego odprowadzania 
�cieków oraz wywozu nieczysto�ci ciekłych. 

 
2.  Taryfowe grupy odbiorców: 
 

� Taryfa okre�la cen� za 1m³ wody i za 1m³ �cieków dla wszystkich grup  odbiorców. 
 
3.  Wysoko�ci cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod�: 
 

a)  dla  gospodarstw domowych: 
     cena za 1 m3: 2,01 zł + 7%VAT (0,14 zł) -  razem 2,15 zł, 

b)  miesi�czna opłata stała w wysoko�ci: 
     cena: 2,45 zł  + 7%VAT (0,17 zł) – razem 2,62 zł, 

c) dla  pozostałych  odbiorców   wody oraz odbiorców prowadz�cych działalno��      
     gospodarcz�: 
     cena za 1 m3:  3,04 zł + 7%VAT (0,21 zł) – razem 3,25 zł,  

 
4.  Wysoko�ci cen w zakresie zbiorowego odprowadzania �cieków: 
 

a)  dla gospodarstw domowych:  
     cena za 1 m3: 2,22 zł +7%VAT (0,16 zł)  – razem 2,38 zł, 

b)  dla odbiorców prowadz�cych działalno�� gospodarcz�:  
     cena za 1 m3: 3,00 zł + 7% VAT (0,21 zł) – razem  3,21 zł.   

c)  miesi�czna opłata stała w przypadku korzystania tylko ze zbiorowego odprowadzania  
           �cieków przez odbiorc� nie pobieraj�cego wody z sieci: 

     cena za 1 m3: 2,45 zł +7%VAT (0,17 zł) – razem 2,62 zł. 

d)  za przyj�cie �cieków dowo�onych: 
     cena za 1 m3: 5,00.zł +7%VAT(0,35 zł) – razem 5,35 zł,  

 
5.  Warunki  rozlicze�  z  uwzgl�dnieniem  wyposa�enia  nieruchomo�ci w urz�dzenia  
      pomiarowe: 
 

a) Ilo��  wody  dostarczonej  dla  odbiorcy  ustala  si�  na  podstawie wskazania 
wodomierza,  a  w  przypadku  jego  braku  w  oparciu  o  przeci�tne  normy  zu�ycia 
wody, 

b) Ilo�� odprowadzanych �cieków ustala si� na podstawie wskaza� urz�dze� 
pomiarowych. W razie braku takich urz�dze� ilo�� odprowadzanych �cieków ustala 
si� na podstawie umowy, jako równ� ilo�ci pobieranej wody. W rozliczeniach ilo�� 
bezpowrotnie zu�ytej wody uwzgl�dnia si� wył�cznie w uzasadnionych przypadkach, 
gdy wielko�� jej zu�ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego 
wodomierza, 
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c) W przypadku niesprawno�ci wodomierza rozliczenia dokonuje si� w oparciu o �rednie 
zu�ycie w okresie 6-m-cy przed stwierdzeniem niesprawno�ci wodomierza, a gdy nie 
jest to mo�liwe, na podstawie �redniego zu�ycia wody w analogicznym okresie roku 
ubiegłego oraz iloczynu �redniego miesi�cznego zu�ycia wody w roku ubiegłym 
i liczby miesi�cy niesprawno�ci wodomierza, 

 
6.  Warunki stosowania cen i opłat okre�lonych w taryfie: 
 

a) Nale�no�ci za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe odprowadzanie �cieków  
ustala si� jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat odpowiadaj�cych im ilo�ci 
dostarczonej wody, ilo�ci odprowadzanych �cieków, 

b) Odbiorca usług dokonuje zapłaty w terminie podanym w fakturze VAT. 
 
 
 
     �wilcza: 22 pa�dziernika 2004 r.                             Kierownik Zakładu: 
 
 
 
 


