
INFORMACJA  O WYSOKOŚCI TARYF ZA ZBIOROWE
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE

ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZASTARY

Wójt Gminy Czastary informuje, że w dniu 4 maja 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki  Wodnej  Wód  Polskich  w  Poznaniu  wydał  decyzję  Nr  PO.RET.070.30.2.MZ
zatwierdzającą taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie  Gminy  Czastary,  którą  określił  ceny  wody  i  ścieków obowiązujące  od  dnia  5  czerwca
2018 r. do dnia 4 czerwca 2021 r. w sposób podany poniżej w tabeli:

Lp. Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat

w okresie 1-12 m-ca
obowiązywania

w okresie 13-24 m-ca
obowiązywania

w okresie 25-36 m-ca
obowiązywania

netto z VAT netto z VAT netto z VAT

1.

Cena za
dostarczenie 1m3

wody do celów
socjalno-bytowych

oraz innych niż
socjalno-bytowe

2,79 zł 3,01 zł 2,63 zł 2,84 zł 2,59 zł 2,80 zł

2.
Stawka opłaty

abonamentowej
1,50 zł 1,62 zł 1,50 zł 1,62 zł 1,50 zł 1,62 zł

3.
Cena za

odprowadzenie 1m3

ścieków
9,30 zł 10,04 zł 9,17 zł 9,90 zł 9,07 zł 9,80 zł

W rozliczeniach z Odbiorcami ww. usług stosowane będą ceny wynikające z zatwierdzonej
taryfy i dopłat do 1 m3 ścieków, zgodnie z uchwałą Nr IX/65/2019 Rady Gminy Czastary z dnia 29
listopada  2019  r.  w sprawie  dopłaty  dla  odbiorców  usług  zbiorowego  odprowadzania  ścieków
świadczonych przez  Gminę Czastary na terenie  gminy  Czastary.  Zgodnie z  ww. uchwałą  Rady

Gminy  Czastary  dopłata  z  budżetu  Gminy  Czastary  do  1  m3  odprowadzonych  ścieków
wyniesie 2,77 zł brutto. 

Dzięki temu Odbiorcy usług będą płacić za 1 m  3     odprowadzonych ścieków 6,40 zł netto  . 

Wielkość cen i stawek opłat obowiązujących odbiorców usług
na terenie Gminy Czastary

netto z VAT

1.
Cena za dostarczenie 1m3 wody do

celów socjalno-bytowych oraz innych
niż socjalno-bytowe

2,63 zł 2,84zł

2. Stawka opłaty abonamentowej 1,50 zł 1,62 zł

3. Cena za odprowadzenie 1m3 ścieków 6,40zł 6,91 zł


	
	Wójt Gminy Czastary informuje, że na mocy Decyzji Nr PO.RET.070.30.2.MZ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 04.05.2018 r. została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czastary na okres 3 lat.
	W dniu 30 maja 2018 r. Rada Gminy Czastary podjęła uchwałę w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Czastary na terenie gminy Czastary. Uchwała o dopłacie została podjęta w celu złagodzenia społecznych skutków wysokich cen i stawek opłat. Po uwzględnieniu dopłaty w okresie 01.06.2018 r. - 31.12.2018 r. cena odprowadzania 1 m3 ścieków wynosi 5,94 zł brutto.

