
                                           SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO SP. Z O.O.
                                ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo

e-mail: sekretariat@skzukowo.pl,  tel. 58 586 75 86

zgodnie z „Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.)”

 Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na
terenie Gminy Żukowo na okres od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 30 czerwca 2018r. 

Grupa taryfowa
Cena
netto

Cena brutto  (w
tym VAT 8%)

Cena  za  1m3 wody  pobranej  przez  I  grupę  taryfową  odbiorców  tj.  Gospodarstwa
domowe,  obiekty  oświaty,  wychowania  i  kultury,  placówki  opieki  zdrowotnej,
obiekty  straży  pożarnej,  policji  i  wojska,  obiekty  administracji  samorządowej,
indywidualne  gospodarstwa  rolne  z  wyłączeniem  gospodarstw  uzyskujących
przychody  z działów specjalnych produkcji rolnej, obiekty kultu religijnego

2,78 zł 3,00 zł

Cena  za  1m3  wody  pobranej  przez  II  grupę  taryfową  odbiorców  tj.   Przemysłowi
i pozostali Odbiorcy usług 4,13 zł 4,46 zł

Cena  za  zrzut  1m3  ścieków  przez  I  grupę  taryfową  odbiorców  tj.  Gospodarstwa
domowe,  obiekty  oświaty,  wychowania  i  kultury,  placówki  opieki  zdrowotnej,
obiekty  straży  pożarnej,  policji  i  wojska,  obiekty  administracji  samorządowej,
indywidualne  gospodarstwa  rolne  z  wyłączeniem  gospodarstw  uzyskujących
przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, obiekty kultu religijnego

5,73 zł 6,19 zł

Cena za zrzut 1m3 ścieków przez II grupę taryfową odbiorców tj.  Przemysłowi i pozostali
Odbiorcy usług 9,06 zł 9,78 zł

WYSOKOŚĆ OPŁATY DODATKOWEJ ZA ROZLICZENIE LOKALI W BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH DLA
ODBIORCÓW Z KTÓRYMI PODPISANO INDYWIDUALNĄ UMOWĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 6A USTAWY

Grupa taryfowa Wyszczególnienie
Wysokość opłaty

Jednostka
miary

Netto Brutto

Gospodarstwa domowe, obiekty oświaty, wychowania i
kultury, placówki opieki zdrowotnej, obiekty straży pożarnej,

policji i wojska, obiekty administracji samorządowej,
indywidualne gospodarstwa rolne z wyłączeniem

gospodarstw uzyskujących przychody z działów specjalnych
produkcji rolnej, obiekty kultu religijnego

Użytkownicy lokali
w budynkach

wielolokalowych,
z którymi podpisano

indywidualną
umowę, na podstawie
art.6 ust. 6a Ustawy

5,05 zł 5,45 zł zł/szt

5,05 zł 5,45 zł zł/sztPrzemysłowi i pozostali Odbiorcy usług

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH 

Rodzaj stawki Wysokość stawki netto

Stawka opłaty przyłączeniowej do sieci wodociągowej (zł/przyłącze) 203,28 zł

Stawka opłaty przyłączeniowej do sieci kanalizacyjnej (zł/przyłącze) 203,28 zł

Zatwierdzone Uchwałą NR XXXI/350/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 13 grudnia 2016r. 
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