Informacja dla Klientów – Gmina Chybie
Szanowni Klienci,
w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków informujemy, że dotychczas stosowana taryfa w Gminie Chybie zachowuje
moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. od dnia 12.12.2017 roku.
W związku z powyższym, w tym okresie na terenie Gminy Chybie nadal będzie obowiązywała
następująca taryfa:

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Chybie
AQUA S.A. będzie nadal stosować różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczoną
wodę (taryfa niejednolita).
Taryfa jest wieloczłonowa i obejmuje:

ceny za 1m3 dostarczonej wody,

stawki opłat abonamentowych na odbiorcę na miesiąc.

1.

Wysokość cen za dostarczoną wodę
Taryfowa grupa
odbiorców
Gospodarstwa domowe
Pozostali odbiorcy

Wyszczególnienie

Cena
netto

Cena
brutto

Jednostka
miary

cena za dostarczoną
wodę

5,32

5,75

8,11

8,76

zł/m3

2. Wysokość stawek opłaty abonamentowej na odbiorcę za punkt poboru wody

Sposób rozliczeń
dla grup taryfowych
„gospodarstwa domowe” oraz
„pozostali odbiorcy”

Okres
rozliczeniowy

stawka opłaty abonamentowej za punkt
poboru wody
w zł/ m-c
netto

brutto

1. w rozliczeniach w oparciu o
wskazania wodomierza głównego:

- małe zapotrzebowanie
(gwarantowane natężenie
przepływu do 2,5 m3/h)

1 miesiąc

19,44

21,00

2 miesiące

12,12

13,09

- średnie zapotrzebowanie
(gwarantowane natężenie
przepływu od 2,6 do 10,0 m3/h)

1 miesiąc

23,22

25,08

2 miesiące

15,90

17,17

1 miesiąc

72,83

78,66

2 miesiące

65,51

70,75

1 miesiąc

16,08

17,37

2 miesiące

10,44

11,28

1 miesiąc

14,64

15,81

2 miesiące

7,32

7,91

- duże zapotrzebowanie
(gwarantowane natężenie
przepływu większe niż 10,0
m3/h)

2. w rozliczeniach na podstawie
przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody
(ryczałty)

3. podliczniki, w tym u osób
korzystających z lokali w
budynku wielorodzinnym

3.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa
wynikająca z przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług
zgodnie z par. 5, pkt 7 Rozporządzenia wynosi 101,85 zł netto/ 110,00 zł brutto.

