
                              

K O M U N I K A T 
                                                     

                          

Wodociągi   Ostrzeszowskie  Spółka z o.o.  uprzejmie   informują  odbiorców  usług, że z dniem  01.01.2014 r. zgodnie  

z trybem określonym w   art. 24, ust.8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 123 poz.858 z późn. zm.), oraz Uchwałą Nr XXXVIII/235/2013  Rady 

Miejskiej Ostrzeszów  z dnia 28 listopada 2013 roku  wchodzą w życie nowe taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Nowe taryfy obowiązywać będą w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

    1. Podstawę prawną wprowadzenia nowego 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 z późn. zm.) –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).  

    2. Taryfa określa jednolitą cenę za 1 m
3
 dla odbiorców korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. W ramach taryfy ustalono opłaty abonamentowe dla odbiorców biorąc pod uwagę zdolności 

dostawcze przyłącza, ustalone na podstawie nominalnej wydajności wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu, 

zależnej od  średnicy wodomierza.  
Taryfa 

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

w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków 
    

 Wyszczególnienie Jedn.natur 

Cena, 

stawka 

netto 

Podatek 

 VAT * 

Cena, 

stawka 

brutto** 

 

 

 
 

 

 
 

         WODA 

Cena 1 m3 wody zł / m3 2,85 0,23 3,08 

Opłata abonamentowa – stawka :     

 Gospodarstwa domowe w budownictwie jednorodzinnym zł / m-c 3,20 0,26 3,46 

 Pozostałe grupy:     

                  -Podgrupa  I   -  odbiorcy posiadający   

                                            wodomierze o DN do 20 mm 
zł / m-c 10,15 0,81 10,96 

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

zł / m-c 15,75 1,26 17,01 

                  -Podgrupa  III – odbiorcy posiadający  
                                            wodomierze o DN od 40 - 50 mm 

zł / m-c 32,55 2,60 35,15 

                  -Podgrupa  IV-  odbiorcy posiadający  

                                            wodomierze o DN od 65 -100mm 

                                            i wodomierze zespolone  

zł / m-c 116,55 9,32 125,87 

Opłata abonamentowa 

-za odczyt i rozliczenie wodomierza dodatkowego 

-za rozliczenie na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych  
 norm zużycia wody 

zł / odczyt/ 
rozliczenie 

4,55 0,36 4,91 

       ŚCIEKI 

  KOMUNALNE * 

Cena 1 m3 odprowadzanych ścieków: zł / m3 5,00 0,40 5,40 

Opłata abonamentowa - stawka:     

                   - Podgrupa I    -  analogicznie j.w. zł / m-c 6,42 0,51 6,93 

                   - Podgrupa  II  - analogicznie j.w. zł / m-c 12,84 1,03 13,87 

                   - Podgrupa  III - analogicznie j.w. zł / m-c 32,10 2,57 34,67 

                   - Podgrupa  IV - analogicznie j.w. zł / m-c 128,40 10,27 138,67 

 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,  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 8c i 10) .   
 

 *  do cen netto/stawek opłat netto określonych w tabeli , dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 

rozporządzenia w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usługi; na dzień sporządzenia taryf stawka wynosi 8 %; 

 

** cena brutto/stawka opłaty brutto  określona w tabeli, jest odpowiednio sumą ceny netto/stawki opłaty netto oraz kwoty 

podatku od towarów i usług obliczonej wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży usługi; na dzień sporządzenia taryf 

stawka wynosi 8 % 

 
                                                                                                                             ZARZĄD WODOCIĄGÓW OSTRZESZOWSKICH SP. Z O.O. 

 


