Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu PM SYNERGIA Sp. z o.o. nr 9/2014 z dn. 20.03.2014 r.
w sprawie

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
1 TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG
1.1 Ustala się następujące grupy taryfowe odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
ścieków
Lp.

Taryfowa Grupa
Odbiorców Usług

Opis Grupy

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Grupa 1

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe. Właściciele
i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość
dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub
w razie jego braku na podstawie norm przeciętnego zużycia wody.

Grupa 2

Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji lub świadczenia
usług, np. sklepy, hotele, restauracje, myjnie samochodowe, budownictwo,
hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe oraz na cele zasilania fontann,
przeciwpożarowe i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu
o wskazania wodomierza głównego lub norm przeciętnego zużycia wody.

Grupa 3

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe
w miejscowości Złotniki Lubańskie. Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny
tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w
oparciu o wskazania wodomierza głównego lub w razie jego braku na podstawie
norm przeciętnego zużycia wody. Nie dotyczy podmiotów gospodarczych.

1.

2.

3.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Grupa 1

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, którzy
odbierają wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe. Odbiorcy
rozliczani za ilość ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub
w razie jego braku na podstawie norm przeciętnego zużycia wody.

Grupa 2

Odbiorcy rozliczani za ilość ścieków w oparciu o ilość zakupionej wody lub normy
przeciętnego zużycia wody, np. sklepy, hotele, restauracje, myjnie samochodowe,
budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe oraz na cele
zasilania fontann, przeciwpożarowe i inne.

1.

2.
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2 WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
Ustala się cenę netto za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków w następujących wysokościach:
2.1

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody
Wyszczególnienie

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

1

2

3

Cena wody (zł/m3)

3,35 zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

3,05 zł

cena wskaźnikowa

3,69 zł/m3

Cena wody (zł/m3)

4,89 zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

3,05 zł

cena wskaźnikowa

5,08 zł/m3

Cena wody (zł/m3)

2,66 zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

3,05 zł

cena wskaźnikowa

3,15 zł/m3

0

1

2

3

Taryfa 01.04.2014-31.03.2015 r.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

2.2 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
Wyszczególnienie
Lp.

0

1

2

Taryfa 01.04.2014-31.03.2015 r.

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

1

2

3

cena usługi odprowadzenia ścieków

5,55 zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

2,60 zł

cena wskaźnikowa

5,88 zł/m3

cena usługi odprowadzenia ścieków

5,70 zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

2,60 zł

cena wskaźnikowa

5,89 zł/m3

Grupa 1

Grupa 2

