Wysokość cen i opłat stosowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini w
rozliczeniach z odbiorcami wody i dostawcami ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miękinia
w okresie od 08 czerwca 2018 r. do 07 czerwca 2021 r.
Zgodnie z decyzją nr WR.RET.070.103.2018.AS z dnia 21 maja 2018 roku wydaną przez Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – została
zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy
Miękinia na okres trzech lat.
Tabela 1. Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę.
Wyszczególnienie
Cena/Stawka opłaty brutto (w tym VAT 8%)
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Rodzaj cen i stawek opłat
1

1.

2.

3.

4.

2

3

W okresie od 1
do 12 miesiąca
4

W okresie od 13
do 24 miesiąca
5

W okresie od 25
do 36 miesiąca
6

Grupa W1
Gospodarstwa domowe
rozliczane na podstawie
odczytów wodomierza

Cena wody (zł/m3)

6,21 zł

6,01 zł

5,91 zł

Stawka opłaty
abonamentowej/odbiorcę/
miesiąc

4,31 zł

4,31 zł

4,31 zł

Grupa W2
Gospodarstwa domowe
rozliczane na podstawie
przeciętnych norm zużycia
wody

Cena wody (zł/m3)

6,21 zł

6,01 zł

5,91 zł

Stawka opłaty
abonamentowej/odbiorcę/
miesiąc

4,10 zł

4,31 zł

4,31 zł

Grupa W3
Pozostali odbiorcy
rozliczani na podstawie
odczytów wodomierza o
przepływie do 8 m3/h.

Cena wody (zł/m3)

6,45 zł

6,28 zł

5,78 zł

Stawka opłaty
abonamentowej/odbiorcę/
miesiąc

4,31 zł

4,31 zł

4,31 zł

Grupa W4
Pozostali odbiorcy
rozliczani na podstawie
odczytów wodomierza o
przepływie powyżej 8 m3/h.

Cena wody (zł/m3)

6,45 zł

6,28 zł

5,78 zł

Stawka opłaty
abonamentowej/odbiorcę/
miesiąc

56,35 zł

56,35 zł

56,35 zł

Tabela 2. Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki.
Wyszczególnienie
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek
opłat

1

2
Grupa K1
Odbiorcy usług zbiorowego
odprowadzenia ścieków z
terenu Gminy Miękinia

3

1.

Cena/Stawka opłaty brutto (w tym VAT 8% *)

Cena za odprowadzanie
1m³ ścieków

Cena/Stawka opłaty brutto (w tym VAT 8% *)

W okresie od 1
do 12 miesiąca
4
13,65 zł

7,71 zł*

W okresie od 13
do 24 miesiąca
5

W okresie od 25
do 36 miesiąca
6

13,78 zł**

12,41 zł**

-

-

Uwaga:
*Grupa K1 -cena z 1 m³ odprowadzonych ścieków wynosi : 12,64 zł/m³ + podatek VAT 8%, tj. 13,65 zł/m³ pomniejszona o dopłatę
Gminy Miękinia ( porozumienie z dnia 12.04.2018 uchwała nr XXX/274/17 z 27 kwietnia 2017 w okresie od 01.05.2018 do
30.04.2019) 5,50 zł./m³ + podatek VAT 8% tj. 5,94 zł/m³ .

Cena netto wynosi 7,14 zł/m³ + podatek VAT 8%, tj. 7,71 zł/m³ brutto
** - Grupa K1- cena odprowadzonych ścieków w okresie od 13 do 36 miesiąca zostanie pomniejszona o dopłatę z
budżetu Gminy Miękinia , uchwaloną rokrocznie dla danego okresu przez Radę Gminy Miękinia.
W cenie odbioru ścieków i dostawy wody przedstawionej w okresie od 13 do 36 miesiąca - uwzględniono podatek
VAT według stawki obecnie obowiązującej t.j. 8%.
Stawka podatku VAT w wysokości 8% obowiązuje do końca roku 2018.

