INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA
TERENIE GMINY JAKTORÓW NA OKRES 3 LAT
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że od dnia 03.11.2021 r
zacznie obowiązywać „Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jaktorów” na okres 3 lat, zatwierdzona
Decyzją WA.RZT.70.237.2021/5 z dnia 30.09.2021r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Wysokość ceny 1 m3 ścieków na okres 3 lat (w złotych, netto):
Za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego
odprowadzania:
1. Grupa 1:

Taryfa w okresie od
1 do 12 miesiąca
13,33 zł/m³

Taryfa w okresie od
13 do 24 miesiąca
13,33 zł/m³

Taryfa w okresie od
25 do 36 miesiąca
13,33 zł/m³

30,00 zł/ okres

30,00 zł/ okres

30,00 zł/ okres

rozliczeniowy

rozliczeniowy

rozliczeniowy

Grupa 2:

13,33 zł/m³

13,33 zł/m³

13,33 zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej:

30,00 zł/ okres

30,00 zł/ okres

30,00 zł/ okres

rozliczeniowy

rozliczeniowy

rozliczeniowy

Grupa 3:

13,34 zł/m³

13,34 zł/m³

13,34 zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej:

20,00 zł/ okres

20,00 zł/ okres

20,00 zł/ okres

rozliczeniowy

rozliczeniowy

rozliczeniowy

Stawka opłaty abonamentowej:

1.

1.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6)
rozporządzenia w sprawie określania taryf.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka wyodrębniła następujące taryfowe grupy odbiorców:
1) Grupa 1 – gospodarstwa domowe dostarczające ścieki bytowe, rozliczani w okresach trzymiesięcznych na podstawie
wskazań wodomierza głównego), jako równa ilość wody pobranej z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej określonej na
podstawie wskazań wodomierza dodatkowego , które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. Ilość odprowadzanych ścieków
jest równa ilości dostarczonej wody pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej.
2) Grupa 2 – instytucje użyteczności publicznej i podmioty gospodarcze dostarczające ścieki komunalne mające parametry
ścieków bytowych, rozliczane w cyklach trzymiesięcznych na podstawie wskazań wodomierza głównego), z uwzględnieniem
wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego) Ilość odprowadzanych ścieków jest
równa ilości dostarczonej wody pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej.
3) Grupa 3 – gospodarstwa domowe dostarczające ścieki bytowe, rozliczani w okresach dwumiesięcznych na podstawie norm
zużycia.

W związku z powyższym informujemy, że w fakturach od listopada nastąpi zmiana w sposobie rozliczania opłat
abonamentowych.

