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GKiOŚ.7021.4.41.2018                                                         Ustrzyki Dolne, dnia 06.08.2018r.    

O G Ł O S Z E N I E 

Na podstawie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1152), 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych informuje, że zgodnie z decyzją Nr RZ.RET.070.3.55.2018.MK  
z dnia 03.07.2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, na terenie gminy Ustrzyki 
Dolne obowiązywać będzie taryfa na okres trzech lat : od 03.08.2018 r. do 03.08.2021 r. dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Tabela 1. Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę 
 

 
Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę(netto) 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 

usług 

Rodzaj cen  

i stawek opłat 

W okresie od 1 

do 12 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 13 

do 24 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 25  

do 36 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

1 

Grupa 1 

Odbiorcy 

indywidualni  

i mieszkaniowi 

Cena wody 

(zł/m3 ) 
 

6,83 

 

7,00 

 

7,03 

2 
Grupa 2 

Przedsiębiorcy 

i instytucje 

Cena wody 

(zł/m3 ) 
6,83 7,00 7,03 

Tabela 2. Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków 

 

 
Wyszczególnienie 

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków 

(netto) 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 

usług 

Rodzaj cen  

i stawek opłat 

W okresie od 1 

do 12 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 13 

do 24 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 25  

do 36 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

1 

Grupa 1 

Odbiorcy 

indywidualni  

i mieszkaniowi 

Cena usługi 

odprowadzania 

ścieków 

(zł/m3 ) 

 

6,93 

 

6,94 

 

7,10 

2 
Grupa 2 

Przedsiębiorcy 

i instytucje 

Cena usługi 

odprowadzania 

ścieków    

(zł/m3 ) 

6,93 6,94 7,10 

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów  

i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Informacja dodatkowa: 

Dla odbiorców indywidualnych i mieszkaniowych w okresie od 03.08.2018 r. do 31 grudnia 

2018 r. stosowana będzie dopłata do taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 

zgodnie z uchwałą Nr LII/641/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych w wysokości : 1,29 zł do 1m3 sprzedanej wody i 0,90 zł do 1m3  odprowadzonych 

ścieków. 


