INFORMACJA DOTYCZJ\CA AKTUALNYCH CEN I STAWEK OPtAT ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA W WOD~ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA SCIEKOW
Dyrektor Regionalnego Zarzijdu Gospodarki Wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibij w Warszawie, dzialajijc na podstawie art. 104 i art. 107
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (Dz. U.2018, poz . 2096, j .t. z pOiri . Zm) ora z art. 24c ustA i art. 27a Ustawy z dnia 7 czerwca

2001 r .

0

zbio rowym zaopat rzeniu w

wod~

i zbiorowym odprowadza niu sciek6w (Dz. U.2018, poz. 1152, j .t., pOiri. Zm ) na podstawie Decyzji WA.RET.070.1.433.4.2018

z dn ia 28.12.2018 r. okre slil taryf«: tymczasow'l dla Gminy Jablonna dotyczijCij zbiorowego zaopatrzenia w

wod~

i zb iorowego odprowadzania sciek6w w nast«:pujijcych

wy sokoSciach cen i stawek oplat :
1.

Za zbiorowe zaopatrzenie w
Lp.

1.
2.
2.

wod~ :

Wyszczegolnienie
Taryfowa grupa odbiorc6w

Rodzaj cen i stawek oplat

Grupa 1 (Gospodarstwa domowe z wylijczeniem ul.
Kr6 1ewski ej i Li stopadowej w Jablonnie)
Grupa 2 (Pozostali odbiorcy wody, w tym woda na ce le
okreslone j ak wart. 22 ust awy)

Cena wody (zf/m')
Stawka oplaty abonamentowej (zf/odbiorca/m-c)
Cena wody (zf/m' )
Stawka oplaty abonamentowej (zf/odbiorca/m-c)

Wielkosc cen i stawek oplat (podane
ceny s'l cenami netto)
W okresie od 1 miesi'lca do czasu
zatwierdzenia nowej taryfy
3,70
2,20
3,70
2,20

Za zbiorowe odprowadzan ie sciekow
lp.

1.

2.
3.

Wyszczegolnienie

Wielkosc cen i stawek oplat (podane
ceny s'l cenami netto)
W okresie od 1 miesi'lca do czasu
zatwierdzenia nowej taryfy

Taryfowa grupa odbiorcow

Rodzaj cen i stawek oplat

Grupa 1 (Gospodarstwa domowe z wylijczeniem ul.
Kr6 1ewski ej i Li stopadowej w Jablon nie rozliczani wg
wskazari wodomierza gl6wnego)
Grupa 2 (Pozostali dostawy sciek6w rozli czani wg
wskazari wodomierza gl6wnego)
Grupa 3 (Dostawcy sciek6w rozliczani na podstawie
przeci~tn ych norm zuiycia wody tzw . ryczaltowcy)

Ce na sciek6w (zf/m')
Stawka oplaty abonamentowej (zf/od biorca/m-c)

8,50
3,04

Cena sciek6w (zt/m')
Stawka optaty abona mentowej (zt/odbio rca/m -c)
Cena Sciek6w (zf/m')
Stawka oplaty abona mentowej (zf/odbiorca/m-c)

8,50
3,04
8,50
2,54

II

