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Tegorocznie Dni Ziemi Wolsztyńskiej odbędą się w 

dniach 26-28 kwietnia. Jedną z gwiazd, która wystąpi 

na scenie przy Parowozownii będzie Oceana. Infor-

mację na temat wystawienie stoisk handlowych moż-

na uzyskać pod nr tel. 664 488 560 i pisząc na adres 

parowozy2013@wp.pl 

Dyżury Prezydium Rady Miejskiej  (od godz. 10.00 do 

11.00): 5 i 14 marca—Przewodnicząca Bogusława 

Tuchocka; 7 i 19 marca—Krzysztof Czeszak; 12 i 21 

marca —Maciej Wojciechowski. 

Dyżury radnych (od godz. 15.00 do  16.00):  

4 marca Zbigniew Korylczuk, 11 marca—Paweł Kop-

ciuch, 18 lutego—Jacek Kowalski, 25 lutego—

Wiesława Sobisiak—Zając.  

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane po-

zyskaniem dofinansowania ze środków Unii Euro-

pejskiej, na rozmowę z Konsultantem Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich. Spotka-

nie odbędzie się w dniu 14.03.2013 r. w godz. 

10.00 – 13.00 w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. 

Na pytania zainteresowanych osób odpowiadać 

będą Konsultanci z Punktu Informacyjnego Fun-

duszy Europejskich w Nowym Tomyślu.  

Ceny wody i ścieków 

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 lutego br. zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopa-

trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie na okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 

marca 2014 r.  

Cena za wodę jest zależna od celu zużycia wody. Dla celów przemysłowych utworzono 

jedną  grupę taryfową. Dla celów spożycia i socjalno-bytowych utworzono inną grupę 

taryfową i ma ona zastosowanie do wszystkich grup taryfowych odbiorców, zarówno 

tych, którzy w swych domach mają zamontowane wodomierze oraz osób rozliczanych 

przez Spółkę, a zamieszkujących w lokalach w budynkach wielolokalowych. Na podsta-

wie tych cen rozliczane będą również ilości wody pobranej z publicznych studni i hy-

drantów, na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych 

terenów zielonych. 

Cena w 1m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

Opłaty abonamentowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzono opłatę abonamentową dla usług 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Składają się na nią m.in.. koszty związane z odczy-

tem wodomierzy, rozliczeniem usług wodociągowych oraz utrzymaniem w gotowości 

urządzeń wodociągowych czy kanalizacyjnych. 

Opłaty abonamentowe są zróżnicowane w zależności od sposobu rozliczania usług, 

inna jest opłata abonamentowa dla klientów rozliczanych w oparciu o wodomierze, 

inna dla osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych. 

Opłata abonamentowa  rozliczana jest tak jak okresy rozliczeniowe, które na terenie 

gminy Wolsztyn są jednomiesięczne. Opłata abonamentowa będzie pobierana za każ-

dy okres rozliczeniowy.  

 

Cena za usługi odprowadzania ścieków 

 

Opłaty abonamentowe dla zbiorowego odprowadzania ścieków 
do kanalizacji sanitarnej  

Wyszczególnienie 

Cena 
netto 

Cena 
brutto * 

przy 8% 

Vat 

Jed-
nostka 
miary 

Taryfowa gru-
pa odbiorców 

usług 
Charakterystyka 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Grupa 1 

Odbiorcy usług wodociągowych nie 
będący jednocześnie odbiorcami 

usług kanalizacyjnych w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego 

2,72 2,94 Zł 

2. Grupa 2 

Odbiorcy usług wodociągowych 
będący jednocześnie odbiorcą 

usług kanalizacyjnych w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego 

2,72 2,94 Zł 

3. Grupa 3 

Odbiorcy usług wodociągowych 
będący jednocześnie odbiorcą 

usług kanalizacyjnych korzystają-
cych z lokalu w budynku wieloloka-

lowym 

2,41 2,60 Zł 

4. Grupa 4 

Odbiorcy usług wodociągowych 
będący jednocześnie odbiorcą 

usług kanalizacyjnych korzystają-
cych z wody na cele rolne 

2,72 2,94 Zł 

 

Wyszczególnienie 

Cena 
netto 

Cena brutto 
* 

przy 8% Vat 

Jednostka 
miary Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Charakterystyka 

1. 
2. 

3. 4. 5. 6. 

1. Grupa 1 

Odbiorcy usług kanaliza-
cyjnych nie będący jed-

nocześnie odbiorcą 
usług wodociągowych w 

oparciu o wskazania 
wodomierza lub urzą-

2,72 2,94 Zł 

2. Grupa 2 

Odbiorca usług kanaliza-
cyjnych będący jedno-
cześnie odbiorcą usług 

wodociągowych w opar-
ciu o wskazania wodo-

2,72 2,94 Zł 

3. Grupa 3 

Odbiorca usług kanaliza-
cyjnych będący jedno-
cześnie  odbiorcą usług 
wodociągowych korzy-

stający z lokalu w budyn-

2,41 2,60 Zł 

 Opis Cena netto 
Cena brutto * 

przy 8% Vat 

Jednostka 
miary 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 
Cena za dostarczoną wodę dla 
zaopatrzenia ludności do celów 

2,05 2,21 zł/m3 

2. 
Cena za dostarczoną wodę dla 

celów przemysłowych 
2,09 2,26 zł/m3 

 Opis Cena netto 
Cena brutto * 

przy 8% Vat 

Jednost-
ka miary 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 
Cena za odbiór 1m3 ścieków  dla zao-
patrzenia ludności do celów spożycia 

i socjalno – bytowych 
5,34 5,77 zł/m3 

2. 

  

  

  

Cena za odbiór 1m3 ścieków  dla za-
kładów produkcyjnych 

  

  

5,58 

  

  

6,03 

  

zł/m3 


