Informacja dla Klientów
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie informuje Szanownych Klientów, że
na mocy Uchwały nr XXXI/269/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 roku
wchodzą w życie z dniem 01 kwietnia 2009 roku nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poniższa tabela przedstawia taryfy dla poszczególnych grup Odbiorców
Wysokość cen za 1 m3 wody oraz opłat stałych netto:
Wysokość opłat za 1 m3 wody oraz opłat stałych (w złotych)
1. Gospodarstwa domowe, sfera niematerialna,
sfera produkcji materialnej

2,46 zł/m3

2. Stała opłata abonamentowa na jednego
odbiorcę
na miesiąc:
- za gotowość qhnom ≤3,5 m3/h- Ø15,20,25,

2,28 zł/odb./m-c

- za gotowość qhnom >3,5 m3/h <20,0 m3/hØ32,40,50

48,98 zł/odb./mc

- za gotowość qhnom ≥20,0 m3/h- Ø60/65, 80,
100,150

174,70
zł/odb./m-c

do w/w ceny netto należy doliczyć podatek Vat, który wynosi 7%

Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków netto:
Wysokość opłat za 1 m3 ścieków (w złotych)
1. Gospodarstwa domowe i sfera produkcji niematerialnej 3,54 zł/m3
2. Sfera produkcji materialnej

5,72 zł/m3

do w/w ceny netto należy doliczyć podatek Vat, który wynosi 7%
Powyżej przedstawione taryfy obowiązują przez okres jednego roku tj. od dnia
01.04.2009r. do dnia 31.03.2010r.

SZANOWNI KLIENCI
W bieżącym roku taryfy zawierają po raz pierwszy stałą opłatę abonamentową, zróżnicowaną
w zależności od wielkośc zapotrzebowania na wodę, czego odzwierciedleniem jest również
wielkość wodomierza zainstalowanego na przyłączu.

Wielkość wodomierza określają między innymi przepływ nominalny i średnica nominalna.
Podziału opłaty abonamentowej na trzy grupy dokonano w oparciu o przepływ nominalny, co
odpowiada następującym wielkościom wodomierzy:


przepływ nominalny niższy lub równy 3,5m3/h dotyczy wodomierzy
jednostrumieniowych i wielostrumieniowych o przekrojach Ø15,20,25,



przepływ nominalny wyższy niż 3,5m3/h a niższy niż 20 m3/h dotyczy wodomierzy
wielostrumieniowych o przekrojach Ø32,40,50,



przepływ nominalny powyżej 20m3/h dotyczy wodomierzy o przekrojach Ø65,80,100
oraz wyższych

W odniesieniu do wodomierzy sprzężonych do zakwalifikowania do określonej grupy
abonamentowej przyjmuje się jeden, zawsze wyższy przekrój wodomierza i tak dla przykładu
wodomierz sprzężony Ø50/15 zostanie przyporządkowany do grupy o przepływie od 3,5 m/3h
do 20 m3/h. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006r. (Dz.U. Nr 127 poz. 886) należności wynikające z wysokości opłaty abonamentowej
regulowane są niezależnie od tego, czy Odbiorca Usług pobierał wodę w okresie
rozliczeniowym czy też nie.

