TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie Miasta Łańcuta
od 29 maja 2018r. do 28 maja 2021r.

1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem
w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie:
- poboru i rozprowadzania wody
- odprowadzania i oczyszczania ścieków
2. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW
Zaopatrzenie w wodę:
- grupa I – gospodarstwa domowe
- grupa II – pozostali odbiorcy
Odprowadzanie ścieków:
- grupa I – gospodarstwa domowe
- grupa II – pozostali odbiorcy
3. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:
W rozliczeniach za wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa: opłata stanowiąca sumę iloczynu ilości
oraz ceny za 1 m3 pobranej wody i miesięcznej opłaty abonamentowej.
Wprowadzona do taryfy opłata abonamentowa jest uiszczana przez Klienta niezależnie od tego,
czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym. Fakt posiadania przez Klienta czynnego
przyłącza wodociągowego obliguje go do regulowania opłaty abonamentowej z tytułu gotowości do
świadczenia usług w zakresie dostarczania wody oraz z tytułu cyklicznych odczytów i rozliczeń, które to
koszty nie są związane z ilością dostarczanej wody.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa. Cena za
odprowadzane ścieki stanowi iloczyn ich ilości oraz ceny za 1 m3.
1. Na okres od 29.05.2018 r. do 28.05.2019 r.
Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
1.
Gospodarstwa domowe
2.
Pozostali odbiorcy

Cena netto (zł)
3,45
4,00

VAT (zł)
0,28
0,32

Cena brutto (zł)
3,73
4,32

Miesięczna opłata abonamentowa
Rodzaj opłaty abonamentowej

Opłata abonamentowa
netto (zł/m-c)

VAT (zł)

Opłata abonamentowa
brutto (zł/m-c)

Odbiorcy grup taryfowych gospodarstwa
domowe i pozostali odbiorcy

3,00

0,24

3,24

VAT (zł)
0,40
0,48

Cena brutto (zł)
5,35
6,48

Cena netto (zł)
3,50
4,05

VAT (zł)
0,28
0,32

Cena brutto (zł)
3,78
4,37

Rodzaj opłaty abonamentowej

Opłata abonamentowa
netto (zł/m-c)

VAT (zł)

Opłata abonamentowa
brutto (zł/m-c)

Odbiorcy grup taryfowych gospodarstwa
domowe i pozostali odbiorcy

3,00

0,24

3,24

VAT (zł)
0,40
0,48

Cena brutto (zł)
5,40
6,53

Cena netto (zł)
3,55
4,10

VAT (zł)
0,28
0,33

Cena brutto (zł)
3,83
4,43

Rodzaj opłaty abonamentowej

Opłata abonamentowa
netto (zł/m-c)

VAT (zł)

Opłata abonamentowa
brutto (zł/m-c)

Odbiorcy grup taryfowych gospodarstwa
domowe i pozostali odbiorcy

3,00

0,24

3,24

VAT (zł)
0,40
0,49

Cena brutto (zł)
5,45
6,53

Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Cena netto (zł)
1.
Gospodarstwa domowe
4,95
2.
Pozostali odbiorcy
6,00
2. Na okres od 29.05.2019 r. do 28.05.2020 r.
Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
1.
Gospodarstwa domowe
2.
Pozostali odbiorcy
Miesięczna opłata abonamentowa

Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Cena netto (zł)
1.
Gospodarstwa domowe
5,00
2.
Pozostali odbiorcy
6,05
3. Na okres od 29.05.2020 r. do 28.05.2021 r.
Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
1.
Gospodarstwa domowe
2.
Pozostali odbiorcy
Miesięczna opłata abonamentowa

Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Cena netto (zł)
1.
Gospodarstwa domowe
5,05
2.
Pozostali odbiorcy
6,10

4. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W URZĄDZENIA
POMIAROWE.
4.1. Ilość wody dostarczonej do odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.
4.2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie
braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako
równą ilości wody pobranej lub określonej umowie.
4.3. W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie
średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to
możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.
5. WARUNKI STOSOWANIA CEN I OPŁAT
5.1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako
iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług a w stosunku do wody
powiększone o opłatę abonamentową.
5.2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie podanym
w fakturze VAT.

