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OGŁOSZENIE 

 

„Górna Raba” Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej 

informuje Odbiorców swoich usług, że na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001r. 

art. 24 ust.8 wchodzi w życie nowa taryfa na odprowadzanie ścieków 

 

Taryfa obowiązuje ne terenie miasta Mszana Dolna, oraz na terenie gmin: Mszana Dolna, 

Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa (dla miejscowości Węglówka), Lubień  

(część miejscowości Lubień przyłączonej do sieci kanalizacyjnej). 

 

 

Taryfa ta będzie obowiązywać od 01.06.2014 do 31.05.2015r. 
 

L.p. 
Grupa taryfowa Cena ścieków (zł/m³) 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

(zł/odbiorcę/okres rozl.) 

opis symbol netto brutto netto brutto 

1 Odbiorcy Grupy 1 odprowadzający ścieki do kanalizacji 

sanitarnej, rozliczenie w oparciu o wskazanie urządzenia 

pomiarowego, okres rozliczeniowy: 1 m-c  

Ś1w 5,20 5,62 14,64 15,81 

2 Odbiorcy Grupy 1 odprowadzający ścieki do kanalizacji 

sanitarnej, rozliczenie w oparciu o wskazanie urządzenia 

pomiarowego, okres rozliczeniowy: 2 m-ce 

Ś2w 5,20 5,62 25,21 27,23 

3 Odbiorcy Grupy 1 odprowadzający ścieki do kanalizacji 

sanitarnej, rozliczenie w oparciu o wskazanie urządzenia 

pomiarowego, okres rozliczeniowy: 12 m-ce 

Ś12w 5,20 5,62 130,91 141,38 

4 Odbiorcy Grupy 2 odprowadzający ścieki do kanalizacji 

sanitarnej, rozliczenie w oparciu o wskazanie urządzenia 

pomiarowego, okres rozliczeniowy: 1 m-c 

Ś1w 12,99 14,03 14,64 15,81 

5 Odbiorcy Grupy 2 odprowadzający ścieki do kanalizacji 

sanitarnej, rozliczenie w oparciu o wskazanie urządzenia 

pomiarowego, okres rozliczeniowy: 2 m-ce 

Ś2w 12,99 14,03 25,21 27,23 

6 Odbiorcy Grupy 2 odprowadzający ścieki do kanalizacji 

sanitarnej, rozliczenie w oparciu o wskazanie urządzenia 

pomiarowego, okres rozliczeniowy: 12 m-c 

Ś12w 12,99 14,03 130,91 141,38 

7 Odbiorcy Grupy 1 odprowadzający ścieki do kanalizacji 

sanitarnej, rozliczenie na podstawie przeciętnych norm 

zużycia , okres rozliczeniowy: 1 m-c  

Ś1r 5,20 5,62 14,70 15,88 



8 Odbiorcy Grupy 1 odprowadzający ścieki do kanalizacji 

sanitarnej, rozliczenie na podstawie przeciętnych norm 

zużycia , okres rozliczeniowy: 2 m-ce  

Ś2r 5,20 5,62 25,27 27,29 

9 Odbiorcy Grupy 1 odprowadzający ścieki do kanalizacji 

sanitarnej, rozliczenie na podstawie przeciętnych norm 

zużycia , okres rozliczeniowy: 12 m-ce 

Ś12r 5,20 5,62 130,97 141,45 

10 Odbiorcy Grupy 2 odprowadzający ścieki do kanalizacji 

sanitarnej, rozliczenie na podstawie przeciętnych norm 

zużycia , okres rozliczeniowy: 1 m-c  

Ś1r 12,99 14,03 14,70 15,88 

11 Odbiorcy Grupy 2 odprowadzający ścieki do kanalizacji 

sanitarnej, rozliczenie na podstawie przeciętnych norm 

zużycia , okres rozliczeniowy: 2 m-ce  

Ś2r 12,99 14,03 25,27 27,29 

12 Odbiorcy Grupy 2 odprowadzający ścieki do kanalizacji 

sanitarnej, rozliczenie na podstawie przeciętnych norm 

zużycia , okres rozliczeniowy: 12 m-ce  

Ś12r 12,99 14,03 130,97 141,45 

Objaśnienia do tabeli: 

1/  Okres rozliczeniowy  
     O ile umowa o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zawarta z właścicielem, zarządcą lub   
     osobą posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości, nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  
     zbiorowe odprowadzanie  ścieków pobierane są: 
           a) co dwa miesiące (2 m-ce)  
            b) co jeden miesiąc (1m-c) 

             c) co dwanaście miesięcy (12 m-ce) – wyłącznie dla odbiorców, których nieruchomość jest  budynkiem w budowie (do czasu  
                  zamieszkania). W odniesieniu do innych do chwili spisania nowych umów. 

2/ Stawki opłaty abonamentowej 

    Opłata abonamentowa naliczana jest w jednej pozycji dla każdego odbiorcy przyłączonego do sieci kanalizacyjnej i wyrażana w złotych  
    na odbiorcę za okres rozliczeniowy. W zależności od wyposażenia nieruchomości w przyrządy pomiarowe oraz okresu 

    rozliczeniowego, stawka opłaty abonamentowej obejmuje: 

  - koszty rozliczenia należności za ścieki – uwzględniane w stawkach opłaty ustalanych dla wszystkich odbiorców jeden raz  
    na  okres rozliczeniowy, 
 - koszty utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych naliczane dla wszystkich odbiorców za  
   każdy miesiąc od dnia przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla każdego punktu poboru z wyjątkiem odliczników                      
   i podliczników, 
 - koszty odczytu – uwzględniane w stawkach opłaty ustalanych dla tych odbiorców, których nieruchomości są wyposażone 
   w przyrządy pomiarowe (jedna stawka bez względu na ilość odczytów dokonywanych w danej nieruchomości  
   na zakończenie okresu rozliczeniowego), a pomijane w stawkach opłaty abonamentowej ustalonej dla odbiorców usług  
   rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. 
 
 Na dzień sporządzania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje  8% 
stawka podatku VAT. W rozliczeniach usług świadczonych w okresie obowiązywania niniejszej taryfy stosowana będzie 
stawka podatku wynikająca z obowiązujących w tym okresie stosowanych przepisów prawa ogólnie obowiązującego.    
 
1 Grupa  - ścieki bytowe z budynków mieszkalnych, zamieszkania izbowego oraz użyteczności publicznej powstającej w 
wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych, lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi powstałe w związku z prowadzoną działalnością handlową, usługową, składową, transportową nie 
wymienione w 2 Grupie, 
2 Grupa  - ścieki nie powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu i nie mające składu zbliżonego do ludzkiego 
metabolizmu, lub są to ścieki o jakości przekraczającej wartości zanieczyszczeń typowych dla ścieków bytowo-
gospodarczych np.: cukiernie, ciastkarnie, przetwórstwo mięsne, wyroby mrożonek typu pierogi, ubojnie, myjnie 
samochodowe, garbarnie. 
 

 


