
Koziegłowy 14.01.2011r. 

OGŁOSZENIE 

         Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach ogłasza, że w dniu 13.01.2011 r. Uchwałą Nr 17/V/2011 Rada Gminy i 
Miasta Koziegłowy zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w okresie od dnia 26 lutego 2011 r. do dnia 25 lutego 2012r.  
Wysokość cen i stawek opłat została przyjęta  zgodnie z tabelami zamieszczonymi poniżej.  

 

Tab. 1 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 26 lutego 2011 r. do dnia 25 
lutego 2012 r. (w złotych, netto): 

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena/stawka Jedno

stka 
miary netto1 

0 1 2 3 4 

1 Grupa 1 
Wszyscy odbiorcy usług 

1) cena 1m3  
dostarczonej 
wody 

2,59 zł/m3 

2) stawka opłaty 
abonamentowej  

wg tabeli stanowiącej 
załącznik  

Opłata abonamentowa2 

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena/stawka Jednostka  

miary netto1 

0 1 2 3 4 

1 

Odbiorcy rozliczani na 
podstawie wodomierza 
głównego w cyklu 
miesięcznym 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
za odczyt 
wodomierza, 
rozliczanie 
należności, 
utrzymanie w 
gotowości  
urządzeń 
wodociągowych 

3,82 
 

 
zł/ 

odbiorcę/ 
miesiąc 

3 
Odbiorcy rozliczni według 
norm zużycia wody w 
cyklu miesięcznym 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
za rozliczanie 
należności, 
utrzymanie w 
gotowości  
urządzeń 

3,82 

 
zł/ 

odbiorcę/ 
miesiąc 

Tab. 2 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 26 lutego 2011 r. 
do dnia 25 lutego 2012 r. (w złotych, netto): 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena/stawka Jednostka 

miary 
netto1 

0 1 2 3 4 

1 Grupa 1 
Wszyscy odbiorcy usług 

1) cena usługi 
odprowadzenia ścieków 3,12 zł/m3 

1 Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującą stawką w 
dniu sprzedaży.  
2  W przypadku dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki abonamentowe za jeden miesiąc przemnaża się razy dwa. 
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