
OGŁOSZENIE

Zakład   Działalności   Komunalnej i Mieszkaniowej w    Krzepicach   uprzejmie informuje, że uchwałą 

Nr 5.052.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 lutego 2015 roku zostały zatwierdzone nowe 

taryfy  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków,  które  będą 

obowiązywały na terenie gminy Krzepice przez okres: od dnia1.04.2015 roku do 31.03.2016 roku. 

TARYFY OPŁAT ZA DOSTARCZANIE  WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY KRZEPICE w okresie 1.04.2015 do 31.03.2016 roku

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę i opłat abonamentowych.

L
p

Taryfowa grupa 
odbiorców usług Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto

1 2 3 4 5 6

1. Gospodarstwa 
domowe i pozostali 

odbiorcy

cena za 1 m3 dostarczonej 
wody zł/ m3 2,75 2,98

2.

Odbiorcy rozliczani na 
podstawie wodomierza 

głównego w cyklu 
miesięcznym

Stawka opłaty abonamentowej 
za odczyt wodomierza, 
rozliczenie należności, 

utrzymanie w gotowości 
urządzeń wodociągowych

zł/ miesiąc 3,73 4,03

3.

Odbiorcy rozliczani na 
podstawie wodomierza 

głównego w cyklu
2-miesięcznym

Stawka opłaty abonamentowej 
za odczyt wodomierza, 
rozliczenie należności, 

utrzymanie w gotowości 
urządzeń wodociągowych

zł/ 2 miesiące 6,15 6,64

4.

Odbiorcy korzystający 
z dodatkowego 

wodomierza 
(podlicznika) 

zainstalowanego dla 
pomiaru wody 

bezpowrotnie zużytej

Stawka opłaty abonamentowej 
za odczyt wodomierza

zł. za jednostkę 
usługi odczytu 
wodomierza 1,23 1,33

5.

Za wodę pobraną z 
hydrantów i zdrojów 
ulicznych, oraz do 

fontann

cena za 1 m3 dostarczonej 
wody zł/ m3 2,57 2,78

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki.

L
p

Taryfowa grupa 
odbiorców usług Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena

 brutto
1 2 3 4 5 6

1. Gospodarstwa 
domowe

cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków zł/ m3 3,22 3,48

2. Pozostali  odbiorcy cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków zł/ m3 4,81 5,19

Jednocześnie Zakład Działalności  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Krzepicach informuje,  że Rada 
Miejska w Krzepicach w dniu 26 lutego 2015 roku podjęła  uchwałę w sprawie dopłaty w 2015 roku  
do  1  m3 odprowadzanych   do   kanalizacji   sanitarnej    ścieków  z  gospodarstw  domowych  w 
wysokości 0,58 zł/m3 (brutto).

Cena  za  odprowadzanie  do  kanalizacji  sanitarnej  ścieków  z  gospodarstw  domowych  po 
uwzględnieniu dopłaty będzie wynosiła 2,90 zł/m3 (brutto)

Pełny tekst taryf znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Krzepicach oraz w Zakładzie 
Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 36.
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