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Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Leżajsku 

ul. Żwirki i Wigury 3 
ogłasza , że od 1lipca 2015 r. do 30.06.2016 r. obowiązują na terenie Gminy Miasta Leżajsk  następujące taryfy zatwierdzone  

UCHWAŁĄ Nr VII/24/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2015 r. 

TARYFY 

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ 

I  ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
         1.    RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Leżajsku prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 

 i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie : 

- poboru  i rozprowadzania wody 
- odprowadzania i oczyszczania ścieków 

         2.     TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW : 
       Zaopatrzenie w wodę 

                           -        grupa I – G1W gospodarstwa domowe 

- grupa II – G2W pozostali odbiorcy 

                 Odprowadzanie ścieków : 
- grupa I  - G1S gospodarstwa domowe CHZT <500 mg/dm3 

- grupa II – G2S pozostali odbiorcy z terenu miasta CHZT <900 mg/dm3 

3. Rodzaje , wysokość cen i stawek opłat : 
1) Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę : 
     Cena za 1 m sześć. dostarczonej wody w wysokości : 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Cena netto 
/ zł /m3/ 

VAT 
/zł/ 

Cena Brutto 
/zł/m3/ 

1. Grupa I 2,93 0,23 3,16 
2. Grupa II   3,31 0,27 3,58 

                  2) Za zbiorowe odprowadzanie ścieków : 
                      Cena za 1 m sześć. ścieków odprowadzonych w wysokości :                   

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Cena Netto 
/zł/m3/ 

VAT 
/zł/ 

Cena Brutto 
/zł/m3/ 

1. Grupa I 3,35 0,27 3,62 
2. Grupa II 4,76 0,38 5,14 

                   3) Stałą opłata abonamentowa (zł/m-c) 
                        a) Miesięczna opłata stała (abonamentowa)dla odbiorców indywidualnych ( odczyt 1 raz / 2 m-ce ) 

Lp. Kategoria odbiorców Opłata stała 
Netto 

/zł/m-c/ 

Opłata z VAT 
/zł/m-c/ 

1. A1W 
Dla odbiorców wody w oparciu o wskazania wod. głównego 

 
2,09 

 
2,26 

2. A2S 
Dla odbiorców ścieków w oparciu o wskazania wod. głównego 

 
2,09 

 
2,26 

3.  A3WS 
Dla odbiorców wody ścieków w oparciu o wskazania wod. głównego 

 
4,18 

 
4,51 

4. A4WS 
Dla odbiorców w lokalu w budynkach wielolokalowych 

 
4,18 

 
4,51 

5. A5W 
Dla podliczników 

 
2,09 

 
2,26 

6. A6W 
Dla odbiorców wody rozliczanych ryczałtem 

 
1,34 

 
1,45 

7. A7S 
Dla odbiorców ścieków rozliczanych ryczałtem 

 
1,34 

 
1,45 

8. A8WS 
Dla odbiorców wody ścieków rozliczanych ryczałtem 

 
2,68 

 
2,89 

               
                       b) Miesięczna opłata stała ( abonamentowa  ) dla pozostałych odbiorców ( odczyt 1 raz /m-c ) 

Lp. Kategoria odbiorców Opłata stała 
Netto 

/zł/m-c/ 

Opłata z VAT 
/zł/m-c/ 

1. A9WS 
Dla pozostałych odbiorców odczytywanych 1 raz /m-c 

 
8,36 

 
9,03 

4. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY  
          I URZĄDZENIA   POMIAROWE . 

                    1)Ilość wody  dostarczonej do odbiorcy  ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego . 
                    2) Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych . W razie braku urządzeń  

                           pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy , jako równą ilości wody pobranej lub  

                           określonej w umowie. 
                    3) W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w   

                            okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności , a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w  

                           analogicznym okresie roku ubiegłego. 

5. Warunki stosowania cen i opłat. 
1) Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat 
oraz odpowiadającym im ilości świadczonych usług. 

2) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie podanym w fakturze VAT. 

 


