KOMUNIKAT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży na podstawie
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz
Decyzji nr GD.RET.070/257/D/2018.KR z dnia 21 maja 2018 roku Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku a także Uchwały Nr
XXVIII/206/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. ogłasza, że
od dnia 12.06.2018 r. do 11.06.2019 roku na terenie Miasta Chełmży będą
obowiązywały następujące ceny:
1.

Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich odbiorców usług:
gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, przemysł,
gastronomia, handel – 2,94 zł + 8% VAT za dostarczenie 1 m3 wody,
jednakże w związku z wprowadzeniem przez Radę Miejską Chełmży
dopłaty na terenie miasta Chełmży do taryf dla gospodarstw domowych i
obiektów użyteczności publicznej, dla tych odbiorców, w okresie od
12.06.2018 r. do 31.12.2018 r. cena za dostarczenie 1 m3 wody wynosi
2,86 zł + 8% VAT tj. razem 3,09 zł.

2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla wszystkich odbiorców usług:
gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, przemysł,
gastronomia, handel – 7,16 zł + 8% VAT za odprowadzenie 1 m3 ścieków,
jednakże w związku z wprowadzeniem przez Radę Miejską Chełmży
dopłaty na terenie miasta Chełmży do taryf dla gospodarstw domowych i
obiektów użyteczności publicznej, dla tych grup odbiorców, w okresie od
12.06.2018 r. do 31.12.2018 r. cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków wynosi
6,93 zł + 8% VAT tj. razem 7,48 zł.
3.

Opłata abonamentowa na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy wynosi 6,55 zł
+ 8 % VAT.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku nr GD.RET.070/257/D/2018.KR z dnia 21 maja 2018 r., zatwierdzająca
Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz
z załącznikiem zawierającym Taryfę na okres 3 lat od 12 czerwca 2018 roku,
zamieszczona jest na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Chełmży.
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