Cenniki

obowiązujący od 01 stycznia 2009r.

Opłata za nieczystości stałe:
1. Od stałych mieszkańców gminy:
 3,00 zł brutto od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc, nie więcej jednak niŜ
15,00 zł brutto od nieruchomości na miesiąc.
 dla osób powyŜej 70 – tego roku Ŝycia opłata jest niŜsza o 50%.
2. Od mieszkańców uŜytkujących nieruchomość do celów rekreacyjnych:
 3,00 zł brutto od nieruchomości na miesiąc, bez względu na ilość osób i czas ich przebywania w
nieruchomości.
 osobom uŜytkującym nieruchomość do celów rekreacyjnych niestety nie przysługują Ŝadne inne
ulgi.
3. Od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
podległych Urzędowi Gminy, oraz od osób prawnych:
 30,00 zł brutto za 1m3 odpadów wraz z transportem.
4. Za odbiór odpadów wielko gabarytowych stawki opłat ustalane są indywidualnie.
Worki do selektywnej zbiórki są udostępniane bezpłatnie w siedzibie Zakładu Gospodarki
Komunalnej.
UWAGA !!! W 2009 r. planowana jest zmiana sposobu naliczania opłat za nieczystości stałe.
Obowiązująca taryfa wody:
3

Abonament
miesięczny
(brutto)

Rodzaj odbiorcy

Opłata za 1m
(brutto)

Gospodarstwa domowe

2,68zł

0,93 zł

Gospodarstwa letniskowe

2,98 zł

0,71 zł

Przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, handlowe i obiekty
uŜyteczności publicznej.

2,76 zł

4,91 zł

Obowiązująca taryfa za odbiór nieczystości płynnych
Gospodarstwa
domowe

Letnicy

PUH

Cena brutto za 1m odprowadzonych ścieków siecią kanalizacyjną

3,19zł

3,76zł

4,05zł

Opłata abonamentowa stała(netto)

0,00zł

0,00zł

0,00zł

3

3

Cena brutto za 1m ścieków dowoŜonych wozem asenizacyjnym

5,68zł

W przypadku odbioru nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym do ceny odbioru nieczystości
będą doliczane koszty transportu w zaleŜności od połoŜenia miejsca odbioru od oczyszczalni.
Uwaga aktualny numer konta !!! Bank PBS Węgrów O/Stoczek, Nr konta 59 9236 0008 0130 0114
2000 0010
NaleŜności za wykonaną usługę mieszkańcy zobowiązani są regulować:
 w kasie ZGK , ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek (w godzinach 8.00 – 15.00)
 na rachunek bankowy ZGK w PBS Węgrów O/ Stoczek,
nr 59 9236 0008 0130 0114 2000 0010
 do rąk inkasenta.
Wnioski i ewentualne zapytania prosimy kierować pod numer telefonu: (025) 691-90-00

