
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD Ę 
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

obowiązujące na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na okres: od dnia 01.04.2009 r. do dnia 31.03.2010 r. 
 

Cena / stawka opłaty Lp . Taryfowa grupa  odbiorców Wyszczególnienie 
netto z VAT * 

Jednostka 
miary 

1 2 3 4 5 6 
 

1. 
 
 1) cena za 1m³ dostarczonej wody 

 
4,79 

 
5,13 

 
zł / m3 

  

 
 Gospodarstwa domowe,    
 przemysłowi i poza    
 przemysłowi odbiorcy usług   

 2) stawka opłaty abonamentowej: 
     

    a) za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, na  odbiorcę wody                     
       w zaleŜności od zapotrzebowania: 

     

    �    małe zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie mniejsze lub równe             
     3,5 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza Ø 25 i mniejszym  

4,56 4,88 zł / m-c 

    �    średnie zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyŜej 3,5 m3 / h           
nie większe niŜ 10 m3 / h, co odpowiada wielkości wodomierza od Ø 32 do Ø 40 

21,02 22,49 zł / m-c 

    �    duŜe zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyŜej 10 m3 / h,              
co odpowiada wielkości wodomierza Ø 50 i większym 

75,79 81,10 zł / m-c 

    b)      za odczyt i rozliczenie naleŜności, na punkt rozliczeniowy 5,02 5,37 zł / m-c 

 
2. 

 
 Gospodarstwa domowe,    
 przemysłowi i poza    
 przemysłowi odbiorcy usług 

 
 cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 

 
5,95 

 
6,37 

 
zł / m3 

 
� Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa składająca się : 

-  z ceny wyraŜonej w złotych za m³ dostarczonej wody, oraz 
-  stawki opłaty abonamentowej, niezaleŜnej od ilości dostarczonej wody - płaconej za kaŜdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub teŜ jego     

całkowitego braku. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody wyraŜona jest w złotych na miesiąc i składa się z sumy opłat za utrzymanie w gotowości 
urządzeń wodociągowych oraz za odczyt i rozliczenie naleŜności. Opłata abonamentowa dotyczy kaŜdej nieruchomości wyposaŜonej w wodomierz główny, bez 
względu na to, Ŝe kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług. 

� Przez „punkt rozliczeniowy” w opłacie abonamentowej za odczyt i rozliczenie naleŜności naleŜy rozumieć kaŜdy ustalony w umowie oddzielny punkt dostawy usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych, rozliczany za pomocą wodomierza głównego.  
� W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców usług obowiązująca cena za odprowadzane ścieki zaleŜna jest od ich ilości i wyraŜona             

jest w złotych za m ³.  
 
 
*)  Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług - VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Obecnie stawka tego podatku wynosi 7%. 

 


