Lubliniec, dnia 03.12.2013r.

KOMUNIKAT
ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I
CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU
Zgodnie z art. 24 ust. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2006r. Nr. 123 poz. 858),
ZGKLiC w Lublińcu przedstawia „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków” obowiązującą od 1 stycznia 2014r. na terenie Gminy
Lubliniec zatwierdzoną Uchwałą Nr 466/XLI/2013 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada
2013r.
I. Cena za 1 m3 pobranej wody przez:
1. Grupa 1: Gminy ościenne rozliczane za ilość wody dostarczonej do sieci
wodociągowej stanowiącej własność tych gmin oraz woda na cele
przeciwpożarowe - 2,80 zł netto (3,02 zł brutto).
2. Grupa 2: Gospodarstwa domowe w budynkach jedno- i wielorodzinnych,
instytucje użyteczności publicznej i placówki usługowe świadczące usługi o
charakterze socjalno-bytowym oraz zakłady przemysłu spożywczego i
farmaceutycznego – 3,00 zł netto (3,24 zł brutto).
3. Grupa 3: Pozostali odbiorcy – 3,30 zł netto (3,56 zł brutto).
II. Cena za 1 m3 ścieków wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej
dla wszystkich grup odbiorców - 4,15 zł netto (4,48 zł brutto).
III. Stawki opłaty abonamentowej:
1. Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych –
1,50 zł/odb/m-c netto ( 1,62 zł/odb/m-c brutto).
2. Za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego 1,50 zł/odb/m-c netto ( 1,62 zł/odb/m-c brutto).
3. Za rozliczenia należności – 2,00 zł/odb/m-c netto ( 2,16 zł/odb/m-c brutto).
Razem: 5,00 zł/odb/m-c netto ( 5,40 zł/odb/m-c brutto).



Przy rozliczaniu odbiorców wyposażonych w wodomierze dodatkowe oraz
osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, pobierana jest
opłata abonamentowa z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności.
Przy rozliczaniu odbiorców odprowadzających wyłącznie ścieki (nie
podłączonych do urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa) opłata
abonamentowa pobierana jest z tytułu utrzymania w gotowości urządzeń
kanalizacyjnych i rozliczenia należności.

Informujemy, że zapłaty za nasze faktury można dokonywać bez dodatkowych opłat
w kasie Przedsiębiorstwa tj. Lubliniec ul. Spokojna 2 .
Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa zawiadamia odbiorców
wody i dostawców ścieków, że pełny tekst taryfy znajduje się w siedzibie przy ul.
Spokojna 2 w Lublińcu, gdzie można zaznajomić się z jego treścią.
Przepraszamy Odbiorców za zdarzające się przerwy w dostawie wody spowodowane
awariami sieci, koniecznymi remontami i włączaniem nowych odbiorców.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy informują
Przedsiębiorstwo o zauważonych awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
o innych nieprawidłowościach.

