
                              

 

                                                                               K O M U N I K A T 
                                                     

                          

 

Wodociągi   Ostrzeszowskie  Spółka z o.o.  uprzejmie   informują  odbiorców  usług, zgodnie  z trybem określonym  

w   art. 24, ust 9a, 9b,i 9c.8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia  

7 czerwca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 123 poz.858), oraz Uchwałą Nr XLIII/305/2010  Rady Miejskiej Ostrzeszów  

z dnia 28 października 2010 roku przedłuża się na okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. czas 

obowiązywania dotychczasowych  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

    1. Podstawę prawną wprowadzenia  taryfikatora cen i stawek opłat abonamentowych stanowią przepisy: 

a. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

wraz   z późniejszymi zmianami  (tekst jednolity: Dz. U. nr 123 poz.858) –dalej zwana „Ustawą”, 

b. Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie   

ścieków (Dz. U. nr 127 poz.886), 

c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określania przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz.70).  

 

     
                                                                                                                Taryfa                                    

                                                  cen za dostarczoną wodę, odprowadzane ścieki oraz wysokość stawek opłat abonamentowych  

                                                                              w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków 

    

 Grupy taryfowe Ceny netto 
Jednostka 

miary 

 

 

 
 

 

 
 

         WODA 

Pozostali 2,50 zł / m3 

Podmioty gospodarcze 2,84 zł / m3 

Opłata abonamentowa – stawka :   

 Gospodarstwa domowe w budownictwie jednorodzinnym 3,20 zł / m-c 

 Pozostałe grupy:   

                  -Podgrupa  I   -  odbiorcy posiadający   
                                            wodomierze o DN do 20 mm 

10,15 zł / m-c 

                  -Podgrupa  II  -  odbiorcy posiadający      
                                            wodomierze o DN od 25 -32 mm 

15,75 zł / m-c 

                  -Podgrupa  III – odbiorcy posiadający  

                                            wodomierze o DN od 40 - 50 mm 

            

32,55 
zł / m-c 

                  -Podgrupa  IV-  odbiorcy posiadający  

                                            wodomierze o DN od 65 -100mm 

                                            i wodomierze zespolone  

  116,55 zł / m-c 

Opłata za odczyt wodomierza dodatkowego 4,55 zł / odczyt 

       ŚCIEKI 

  KOMUNALNE * 

Pozostali 4,42 zł / m3 

Podmioty gospodarcze 4,86 zł / m3 

Opłata abonamentowa - stawka:   

 Gospodarstwa domowe w budownictwie jednorodzinnym 6,42 zł/m-c 

 Pozostałe grupy:     

                   - Podgrupa I    -  analogicznie j.w. 6,42 zł/m-c 

                   - Podgrupa  II  - analogicznie j.w. 12,84 zł / m-c 

                   - Podgrupa  III - analogicznie j.w. 32,10 zł / m-c 

                   - Podgrupa  IV - analogicznie j.w. 128,40 zł / m-c 

 

* ŚCIEKI KOMUNALNE – ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wody 

opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, terenów 

przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów  o powierzchni łącznej 

powyżej 1000 m
2
  ( Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków  tekst jedn.   Dz.U. 2006r. Nr 123 poz.858 art. 2 pkt 8 c i 10)  . 

 

UWAGA:  Pragniemy poinformować, że istnieje możliwość rozliczania ilości wody zużytej 

bezpowrotnie prze cały rok. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze spółką  tel. 62 732 08 80 

 

Ceny i stawki określone w tabelach podano w wartościach netto, do których dolicza się obowiązujący podatek VAT. 

 

                                                                                    ZARZĄD WODOCIĄGÓW OSTRZESZOWSKICH SP. Z O.O. 

 


