Informacja dla Klientów „AQUA” S.A.
Szanowni Klienci!
Informujemy, że w związku z ogłoszeniem w dniu 24.05.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfy zatwierdzonej decyzją GL.RET.070.7.90.2018, na terenie Gminy
Wilamowice od dnia 1 czerwca 2018 r. przez okres 3 lat będzie obowiązywała następująca taryfa:

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Wilamowice
„AQUA” S.A. będzie stosować taryfę wieloczłonową, która obejmuje:
 ceny za 1 m3 dostarczonej wody,
 stawki opłat abonamentowych na odbiorcę na miesiąc.

1.

Wysokość cen za dostarczoną wodę w zł/m3
Taryfowa grupa
odbiorców
Gospodarstwa domowe
Pozostali odbiorcy

Ceny
od 1.06.2018 do 31.05.2021r.

Cena
brutto po
dopłacie*
(1.01.2020 31.12.2020r.)

Cena
brutto po
dopłacie**
(1.01.2021 31.05.2021r.)

Cena netto

Cena brutto

6,15

6,64

5,53

5,56

6,15

6,64

6,64

6,64

* Dopłata Gminy – Rada Miejska w Wilamowicach zatwierdziła Uchwałą nr XV/92/19 z dnia 27 listopada 2019 roku dopłaty
do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze
działania AQUA S.A. w wysokości 1,11 zł do ceny brutto 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych.
** Dopłata Gminy – Rada Miejska w Wilamowicach zatwierdziła Uchwałą nr XXVII/195/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku dopłaty
do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze
działania AQUA S.A. w wysokości 1,08 zł do ceny brutto 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych.

2.

Wysokość stawek opłat abonamentowych obowiązujących od dnia 1 czerwca 2018 r. przez
okres 3 lat na odbiorcę za punkt poboru wody
STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH NA
ODBIORCĘ

Jednostka

(wspólne dla wszystkich taryfowych grup odbiorców)

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

brutto

zł / miesiąc

19,90

21,49

- gwarantowana przepustowość od 2,6 do
10,0 m3/h

zł / miesiąc

24,58

26,55

- gwarantowana przepustowość powyżej 10,0 m3/h

zł / miesiąc

82,84

89,47

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

zł / miesiąc

14,22

15,36

3. w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody

zł / miesiąc

13,58

14,67

- gwarantowana przepustowość do 2,5 m3/h

zł / miesiąc

12,79

13,81

- gwarantowana przepustowość od 2,6 do
10,0 m3/h

zł / miesiąc

17,47

18,87

- gwarantowana przepustowość powyżej 10,0 m3/h

zł / miesiąc

75,73

81,79

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

zł / miesiąc

7,11

7,68

3. w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody

zł / miesiąc

9,63

10,40

Okres rozliczeniowy – raz na miesiąc
1. w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego:
- gwarantowana przepustowość do 2,5 m3/h

Okres rozliczeniowy – co dwa miesiące
1. w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego:

