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Ci±g dalszy informacji o cenach wody i ¶cieków w okresie od 01 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. &ndash;
AUTOPOPRAWKA KSWiK Sp. z o.o. z 15 stycznia 2013 r.
Burmistrz Miasta Piechowice informuje, ¿e w wyniku przeprowadzonej analizy wniosku z 20 grudnia 2012 r. o
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania ¶cieków na terenie Gminy
Miejskiej Piechowice, na okres od 01 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r., KSWiK Sp. z o.o. w dniu 15 stycznia 2013 r.
z³o¿y³ AUTOPOPRAWKÊ do ww. wniosku.
AUTUPOPRAWK¡ KSWiK zweryfikowa³:
1. planowan± ilo¶æ zu¿ytej wody i odprowadzonych ¶cieków,
2. dokona³ zmniejszenia kosztów wp³ywaj±cych na taryfê za wodê i ¶cieki.
Powy¿sze dzia³ania spowodowa³y obni¿enie, wnioskowanych przez KSWiK cen za wodê i ¶cieki w Piechowicach, na
okres od 01 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.
Za wodêCenyObecne Ceny wnioskowanewnioskiem z 20.12.2012 r.Ceny wnioskowaneAUTOPOPRAWK¡ z 15.01.2013
r.1. Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) 6,97 z³/m38,18 z³/m37,98 z³/m32. Przemys³, us³ugi i inna
dzia³alno¶æ gospodarcza6,97 z³/m38,18 z³/m37,98 z³/m33. U¿ytkownicy rodzinnych ogrodów dzia³kowych 8,18
z³/m37,98 z³/m3Za ¶ciekiCenyobecneCeny wnioskowanewnioskiem z 20.12.2012 r.Ceny
wnioskowaneAUTOPOPRAWK¡ z 15.01.2013 r.1. Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) 13,02 z³/m314,53
z³/m314,33 z³/m32. Przemys³, us³ugi i inna dzia³alno¶æ gospodarcza13,02 z³/m314,53 z³/m314,33 z³/m33.
U¿ytkownicy rodzinnych ogrodów dzia³kowychbrakbrakbrak
Powy¿sze ceny s± cenami netto bez podatku VAT i nie zawieraj± dop³at z bud¿etu Gminy Miejskiej
Piechowice.Obecnie, na mocy uchwa³y Nr 100/XX/12 Rady Miasta Piechowice z 28 lutego 2012 r. na terenie Gminy
Miejskiej Piechowice obowi±zuj± dop³aty do cen wody i ¶cieków w nastêpuj±cych wysoko¶ciach i dla ni¿ej
wymienionych taryfowych grup odbiorców:
a) Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe): dop³ata do 1 m3 dostarczonej wody - 2,00 z³ /m3 netto +
podatek VATdop³ata do 1 m3 odprowadzonych ¶cieków - 4,45 z³ /m3 netto + podatek VAT
b) Grupa 2 &ndash; odbiorcy inni (pozostali): dop³ata do 1 m3 dostarczonej wody - 0,00 z³/m3 netto + podatek
VATdop³ata do 1 m3 odprowadzonych ¶cieków &ndash; 0,00 z³/m3 netto+ podatek VAT tre¶æ autopoprawki do pobrania »
Burmistrz Miasta Piechowice/-/ Witold Rudolf
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