Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej
w M i ń s k u Mazowieckim
ul. Chełmońskiego 14
05-500 Mińsk Mazowiecki

INFORMACJA

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U . z 2017 r., poz. 328 z późniejszymi
zmianami) z dnia 7 czerwca 200i r. informujemy mieszkańców gminy Mińsk
Mazowiecki, że zgodnie z art. 24 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy od dnia
01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku będzie obowiązywała taryfa cenowa:

Lp.

Tary fowa grupa
odbiorców usług

0

1

Wyszczególnienie
rodzaj cen i stawek opłat

Cena/stawka opłaty Jednostka
miar>'
netto
z VAT

2

4

y

ZWI

1

Wlaścitiele i zarządcy oraz osoby
posiadające inny lyliil prawny dn
budcnkow mieszkalnych icdno i
widorodziiinych. inslyluc|e
u/>lcLvności publicznej oraz
placówki śvMadczaec usIu^i o
charakterze socjalno byjowyni
wyZcj me wymienione

ZW2
CZy1kowmc> lokali uZylkiiwsch
usiurjowych i handlowych

2

ZW3
3

Clmina rozliczana za ilosć wody
dosLarc/onci do zdrojów
pithlicznyeh, do zraszania ulic i
pghlicznych [crciioiy zielonych,
do zasilania Idniann, oraz za ilość
wody pobranej przez jednostki
sltazy pożarnej.

- Cena za m3 dostarczonej wody

2.60 z!

2,81 zł

zt./m'

- stawka opłaty abonamentowej
za wodę
( odczyt, rozliczenie i gotowość)

2.50 zł

2,70 zł

zł,/m-c

- Cena za m3 dostarczonej wody

3.6 Iz!

3.90zl

zt./m'

- stawka opłaty abonamentowej
za wodę
( odczyt, rozliczenie i gotowość)

2,50 zł

2.70 zł

zl,/in-c

- Cena za m3 dostarczonej wody

2.45 z!

2,65 zł

zł./m'

- stawka opłaty abonainenlowej
za wodę
( odczyt, rozliczenie i gotowość)

zf/m-c

OŚl

4

(sieć ^rawiłacyjnal
Wlaseicicle i zarządcy oiaz osoby
posiadające inny tytuł prawny do
hudyiikow mieszkalnych jedno i
sy leloTodzinnych, iiislyliic|e
11Z VI cc znos ci publicznej oraz
placosski świadczące usluui o
charakterze socjalno bytowym
wszej me wymienione

- Cena za m3 odprowadzonych
ścieków sieć grawitacyjna

^ nil /I

- stawka opltity abonamentowej za
ścieki
( odczyt, rozliczenie i gotowość )

- Cena za m3 odprowadzonych
ścieków sieć ciśnieniowa

J_mU Z l

zf/m-'

6.00 z!

6.48 zl

zi./m-c

4.92 zł

5,31 zl

zf/m-^

6,00 zł

6.48 zł

/t-.ńii-c

O.V/U Z[

0Ś2

5

(S'K( ciśnieniriwa)
Właściciele i zarządcy oraz osohy
posiadające inny IMul prawny d<r
budynków mieszkalnych jedno i
wielorodzinnych, instylueje
u/ytec/ności publicznej oraz
placówki świadczące ushi^i o
charakterze socjalno bytowym
wy/cj nie wyiiiiemone

- stawka opłaty abonamentowej za
ścieki
( odczyt, rozliczenie i gotowość )

z up. VVo)tu

Duniel Mu nos

