
INFORMACJA 

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), Rada Gminy Dębe Wielkie                      

w dniu 05 listopada 2015 roku zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków oraz stawki dotacji przedmiotowych z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie na okres od dnia  

01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Stawka za dostarczanie wody na 2016 rok  

w porównaniu z obecnie obowiązującą została obniżona, natomiast za odbiór ścieków pozostała na tym 

samym poziomie co w 2015 roku. W w/w okresie będą obowiązywały następujące stawki cen opłat za wodę  

i ścieki w dwóch wyodrębnionych grupach odbiorców: 

1. Gospodarstwa domowe (odbiorcy w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych) 
WODA 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie 

Stawka na postawie 
Uchwały nr 

ZK.XI.0007.107.2015 
Rady Gminy  

z dn. 05.11.2015 r. 

Dopłata Gminy na 
postawie Uchwały nr 
ZK.XI.0007.108.2015 

Rady Gminy 
 z dn. 05.11.2015 r. 

Cena dla 
odbiorcy 

Gospodarstwa domowe 
 

Cena wody 3,00 zł/m3 0,37 zł/m3 2,63 zł/m3 

Stała opłata abonamentowa na 
jednego odbiorcę na miesiąc 

2,72 zł/odb./mies. brak dopłaty 2,72 zł/odb./mies. 

ŚCIEKI 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie 

Stawka na postawie 
Uchwały nr 

ZK.XI.0007.107.2015 
Rady Gminy  

z dn. 05.11.2015 r. 

Dopłata Gminy na 
postawie Uchwały nr 
ZK.XI.0007.109.2015 

Rady Gminy 
 z dn. 05.11.2015 r. 

Cena dla 
odbiorcy 

Gospodarstwa domowe 
 

Cena ścieków 5,89 zł/m3 1,42 zł/m3 4,47 zł/m3 

Stała opłata abonamentowa na 
jednego odbiorcę na miesiąc 

2,72 zł/odb./mies. brak dopłaty 2,72 zł/odb./mies. 

2. Odbiorcy pozostali (zakłady i placówki usługowe, zakłady przemysłowe) 
WODA 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie 

Stawka na postawie 
Uchwały nr 

ZK.XI.0007.107.2015 Rady 
Gminy  

z dn. 05.11.2015 r. 

Dopłata Gminy na 
postawie Uchwały nr 
ZK.XI.0007.108.2015 

Rady Gminy 
 z dn. 05.11.2015 r. 

Cena dla 
odbiorcy 

Pozostali odbiorcy 
Cena wody 3,00 zł/m3 brak dopłaty 3,00 zł/m3 

Stała opłata abonamentowa na 
jednego odbiorcę na miesiąc 

2,72 zł/odb./mies. brak dopłaty 2,72 zł/odb./mies. 

ŚCIEKI 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie 

Stawka na postawie 
Uchwały nr 

ZK.XI.0007.107.2015 Rady 
Gminy  

z dn. 05.11.2015 r. 

Dopłata Gminy na 
postawie Uchwały nr 
ZK.XI.0007.109.2015 

Rady Gminy 
 z dn. 05.11.2015 r. 

Cena dla 
odbiorcy 

Pozostali odbiorcy 
Cena ścieków 5,89 zł/m3 brak dopłaty 5,89 zł/m3 

Stała opłata abonamentowa na 
jednego odbiorcę na miesiąc 

2,72 zł/odb./mies. brak dopłaty 2,72 zł/odb./mies. 

Wszystkie kwoty są kwotami netto, należy doliczyć do nich: 8 % VAT  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: (25) 749-70-01, (25) 749-70-02                 
lub osobiście w siedzibie Zakładu Komunalnego przy ul. Zielonej 3 w Dębem Wielkim 

 


