
OGŁOSZENIE
Informujemy, że przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków przyjętych Uchwałą Nr XIX/18/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 Rady 
Gminy Bodzechów w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Bodzechów, na okres siedemnastu dni  do 30 czerwca 2009 r.

W okresie od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. wysokość ceny za odprowadzane 
ścieki obowiązującą na terenie Gminy Bodzechów ustala się na:

- 4,15 zł za 1 m3 powiększone o należny podatek VAT
- 1 zł opłaty abonamentowej  powiększone o należny podatek VAT.

Przy rozliczeniach dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje taryfa dwuczłonowa 
składająca się z:
- ceny wyrażonej w zł za m3 odebranych ścieków
- stawki abonamentowej, niezależnej od ilości odebranych ścieków, płaconej comiesięcznie.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich grup odbiorców usług obowiązuje 
taryfa dwuczłonowa składająca się z:

-   ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody oraz
-  stawki  opłaty  abonamentowej,  nie  zależnej  od  ilości  dostarczonej  wody,  płaconej 
comiesięcznie.
   Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc i pokrywa 
koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, prowadzenia odczytów i rozliczeń.

Wysokość cen za dostarczaną wodę obowiązujących na terenie Gminy Bodzechów w 
okresie od 1 maja 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. wprowadzonych uchwałą

nr XXX/17/2009

Taryfowe grupy odbiorców usług.
Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę dokonano podziału odbiorców 
usług wodociągowych na następujące taryfowe grupy odbiorców usług.

 Lp.
Symbol taryfowej grupy 
odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

   1                    2                                           3

    1 ZWLiB
Grupa I

Zaopatrzenie w wodę ludności i jednostek budżetowych;
gospodarstwa domowe i cele socjalne, Samodzielny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie, jednostki 
budżetowe oświaty, kultury i kultury fizycznej, 
wspólnoty mieszkaniowe, Gmina na cele p. poż. i zdroje 
uliczne

    2 ZWPiU
Grupa II

Przedsiębiorstwa, zakłady, spółki, spółdzielnie, 
przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność produkcyjną, handlową, 
usługową, pozostałe jednostki budżetowe oraz podmioty 
gospodarcze nie wymienione w punkcie 1



     3
ZWLiB

Grupa III

Zaopatrzenie w wodę ludności i jednostek budżetowych 
dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody.

     4
ZWLiB

Grupa IV

Zaopatrzenie w wodę ludności i jednostek budżetowych 
dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach 
wielolokalowych.

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę.

Taryfowe 
grupy 
odbiorców

Wyszczególnienie
Cena

Stawka opłat
Jednostka 

miary

1 2 3 4
ZWLiB
Grupa I Cena za dostarczaną wodę 2,55 zł/m³
ZWPiU
Grupa II Cena za dostarczaną wodę 3,38 zł/m³
ZWLiB

Grupa III Cena za dostarczaną wodę 2,55 zł/m³
ZWLiB

Grupa IV Cena za dostarczaną wodę 2,55 zł/m³

Wysokość stawek opłaty stałej za dostarczaną wodę.

Taryfowe grupy odbiorców Stawka opłaty abonamentowej
1 2
I 1,50 zł/m-c
II 1,50 zł/m-c
III 1,49 zł/m-c
IV 1,48 zł/m-c


