Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10
Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 47 597 000,00 PLN

KOMUNIKAT
Stosownie do art. 24 ust. 9a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku „O zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 328),
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bochni Nr XXXIII/282/17 z dnia 27 kwietnia 2017r,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o. ul. Majora
Bacy 15
ogłasza,
że przedłużyło czas obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działalności MPWiK w Bochni Sp. z o.o. tj.
miasta Bochni i miejscowości w Gminie Bochnia: Łapczyca, Gawłów, Ostrów Szlachecki,
Słomka, Krzyżanowice, na okres do 01czerwca 2017 roku do 31maja 2018 roku
Ceny za dostarczaną wodę wynoszą (w zł/m3):
1) Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne
2) Pozostali odbiorcy

- 3,98 zł netto (4,30 zł brutto)
- 4,06 zł netto (4,38 zł brutto)

Ceny za odprowadzane ścieki wynoszą(w zł/m3):
1) Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne
2) Pozostali odbiorcy

- 4,29 zł netto (4,63 zł brutto)
- 4,83 zł netto (5,22 zł brutto)

Stawki opłat abonamentowych:
•
Za usługę odczytu i rozliczenia na odbiorcę rozliczanego wg wskazań wodomierza za
okres rozliczeniowy
– 7,10 zł netto (7,67 zł brutto)
•
Za usługę rozliczenia na odbiorcę rozliczanego ryczałtowo za okres rozliczeniowy
- 4,60 zł netto (4,97 zł brutto)
•
Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych za miesiąc
- 2,00 zł netto (2,16 zł brutto)
•
Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych za miesiąc
- 2,40 zł netto (2,59 zł brutto)
Przy rozliczaniu podliczników, w tym u osób korzystających z lokali w budynku
wielolokalowym, pobierana jest opłata stała tylko z tytułu odczytu i rozliczenia należności,
z tym, że w przypadku podlicznika rozliczającego wodę bezpowrotnie zużytą do podlewania
roślin, powyższa opłata naliczana jest tylko w okresie wegetacji roślin, t.j. od 15 kwietnia do
15 września.
W przypadku, gdy MPWiK w Bochni Sp. z o.o. świadczy zarówno usługę dostawy wody, jaki
odprowadzenia ścieków, opłata za usługę odczytu i rozliczenia pobierana jest tylko z jednego
tytułu.
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Stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych i sposób jej naliczania.
Opłata dodatkowa za przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń uzależniona będzie od
stwierdzenia przekroczenia stężenia zanieczyszczeń określonych w umowie i naliczana będzie
według następujących przedziałów procentowych;
Lp
1

Wielkość przekroczenia
Wskaźnik opłaty dodatkowej
Przekroczenie dopuszczalnych wskaźników
50% ceny podstawowej*
zanieczyszczeń do 50%
2
Przekroczenie dopuszczalnych wskaźników
100% ceny podstawowe*j
zanieczyszczeń ponad 50% - 100%
3
Przekroczenie dopuszczalnych wskaźników
200% ceny podstawowej*
zanieczyszczeń ponad 100%
* Cena podstawowa dla której naliczana będzie opłata za przekroczenie, stanowiąca podstawę
naliczania opłaty dodatkowej wynosi 4,83 zł netto/m3 (5,22 zł brutto/m3 )
Opłata dodatkowa za przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń może być inna niż
określona w taryfach, jeżeli umowa zawiera inny sposób naliczania niniejszej opłaty.
Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
L.p.

1.1

1.2

2

Stawka
opłaty
(netto)

Stawka opłaty
(brutto)

Odbiorcy z obszaru
miasta Bochni

164,50

177,66

Odbiorcy z obszaru
miasta Bochni

164,50

177,66

Odbiorcy z obszaru
miasta Bochni

239,23

258,37

Odbiorcy spoza
obszaru miasta
Bochni

228,43

246,70

Rodzaj usługi i Taryfowa grupa odbiorców
usługi
Stawka opłaty za
przyłączenie do urządzenia
wodociągowego*
Stawka opłaty za
przyłączenie do urządzenia
kanalizacyjnego*
Stawka opłaty za
przyłączenie do urządzenia
wodociągowego
i kanalizacyjnego*
Stawka opłaty za
przyłączenie do urządzenia
wodociągowego*

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stawka opłaty za przyłączenie do
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynika z kosztów przeprowadzenia prób technicznych
przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.
*

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. nie pobiera opłat z tytułu wydania warunków technicznych

przyłączenia się do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej
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