
Ogłoszenie 

        

             Na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. 

Nr 123, poz. 858 ze zm.) Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Gminy Kobyla Góra 

z siedzibą w Ligocie                                          o g ł a s z a  

  

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

obowiązujące na obszarze Gminy Kobyla Góra na 2013 r. 

  

1.     Zaopatrzenie w wodę 

Taryfowa grupa 

odbiorców usług 

Rodzaj cen i opłat Cena  

netto 

Jednostka 

miary 

Gospodarstwa 

domowe 

i gospodarstwa 

rolne 

Cena za dostarczoną wodę 3,05 zł/m
3
 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 2,20 zł/m-c 

Opłata stała za odczyt wodomierza 

dodatkowego 

2,20 zł/m-c 

Pozostali odbiorcy Cena za dostarczoną wodę 3,60 zł/m
3
 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 2,20 zł/m-c 

Opłata stała za odczyt wodomierza 

dodatkowego 

2,20 zł/m-c 

    Do cen i stawek netto dolicza się obowiązujący podatek Vat – obecnie 8% 

  

2.     Odprowadzanie ścieków 

Taryfowa grupa 

odbiorców usług 

Rodzaj cen i stawek opłat Cena  

netto 

Jednostka 

miary 

Gospodarstwa 

domowe 

Cena za odprowadzone ścieki 6,00 zł/m
3
 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 2,20 zł/m-c 

Pozostali odbiorcy Cena za odprowadzone ścieki 8,30 zł/m
3
 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 2,20 zł/m-c 

    Do cen i stawek netto dolicza się obowiązujący podatek Vat – obecnie 8%. 

  

3.     Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych  
wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego 

przez odbiorcę, w wysokości po 162,60 zł netto za przyłączenie, do stawki netto 

dolicza się obowiązujący podatek Vat. 

  
     Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązują 

na obszarze Gminy Kobyla Góra w 2013 r. i zostały zatwierdzone Uchwałą Nr XXI/123/12 

Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie 

Gminy Kobyla Góra oraz w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

  

Ligota 2012-11-27       

 

                                                                                                            Prezes 

                              mgr inż. Paweł Świtoń 

 


