ZARZĄDZENIE NR 38
Prezesa Zarządu
Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 01.09.2017 r.
w sprawie: Ustalenia wysokości opłat za wywóz nieczystości płynnych
Z dniem 01.09.2017 roku Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej sp. z o. o. wprowadza następujące stawki za wywóz nieczystości płynnych:
1. Wywóz nieczystości o parametrach zanieczyszczeń nie przekraczających wartości określonych
w załączniku Nr 1 do aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, do
których należą: gospodarstwa domowe, osiedla mieszkaniowe i ich administracja, szkoły
i przedszkola, Urząd Miasta i Gminy oraz podległe mu zakłady budżetowe oraz jednostki
organizacyjne, placówki służby zdrowia, apteki i laboratoria, KRUS i Policja, ośrodki kultu
religijnego, ośrodki sportowo-rekreacyjne, domy pomocy i opieki społecznej oraz urzędy
terenowej administracji państwowej:
- małą beczką – pojemność 5,2m3
a) ze strefy I – 60,18zł + 8% VAT 4,81 zł = 64,99 zł brutto
b) ze strefy II – 64,81 zł + 8% VAT 5,18 zł = 69,99 zł brutto
- dużą beczką – pojemność 8,4 m3
a) ze strefy I – 83,33 zł + 8% VAT 6,67 zł = 90,00 zł brutto
b) ze strefy II – 92,59 zł + 8% VAT 7,41 zł = 100,00 zł brutto
- dużą beczką – pojemność 9 m3
a) ze strefy I – 92,59 zł + 8% VAT 7,41 zł = 100,00 zł brutto
b) ze strefy II – 101,85 zł + 8% VAT 8,15 zł = 110,00 zł brutto
2. Wywóz nieczystości płynnych o parametrach zanieczyszczeń nie przekraczających wartości
określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr X/80/2015 z dnia
25.06.2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, do których należą: zakłady prowadzące działalność handlową,
przemysłową, produkcyjną, składową, transportową lub usługową i innych niż wymienione
w pkt.1:

- małą beczką – pojemność 5,2m3
a) ze strefy I – 83,33 zł + 8% VAT 6,67 zł = 90,00 zł brutto
b) ze strefy II – 87,96 zł + 8% VAT 7,04 zł = 95,00 zł brutto
- dużą beczką – pojemność 8,4 m3
a) ze strefy I – 125,00 zł + 8% VAT 10,00 zł = 135,00 zł brutto
b) ze strefy II – 134,26zł + 8% VAT 10,74 zł = 145,00 zł brutto
- dużą beczką – pojemność 9 m3
a) ze strefy I – 134,26 zł + 8% VAT 10,74 zł = 145,00 zł brutto
b) ze strefy II – 143,52 zł + 8% VAT 11,48 zł = 155,00 zł brutto
3. Wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
- małą beczką o pojemności 5,2 m3:
a) ze strefy I – 118,52 zł + 8% VAT 9,48zł = 128,00zł brutto
b) ze strefy II – 131,48 zł + 8% VAT 10,52 zł = 142,00 zł brutto
- dużą beczką o pojemności 8,4 m3:
a) ze strefy I – 191,67 zł + 8% VAT 15,33 zł = 207,00 zł brutto
b) ze strefy II – 212,96 zł + 8% VAT 17,04 zł = 230,00 zł brutto
- dużą beczką o pojemności 9 m3:
a) ze strefy I – 205,56 zł + 8% VAT 16,44 zł = 222,00 zł brutto
b) ze strefy II – 227,78 zł + 8% VAT 18,22 zł = 246,00 zł brutto
4. Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.
o. obciąża każdego dostawcę ścieków za pełną pojemność beczki (małej lub dużej) niezależnie od
ilości odebranych ścieków.
5. Z dniem 01.09.2017 r. tracą moc:
Zarządzenie Nr 24 z dnia 03.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 28 z dnia 28.04.2017 r.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Do strefy I należą następujące miejscowości:
1. Brzozówka
2. Chełm
3. Dłużec

4. Gołaczewy
5. Kaliś
6. Lgota Wolbromska
7. Łobzów
8. Poręba Górna
9. Wierzchowisko
10. Wolbrom
11. Zabagnie
12. Zarzecze
13. Zasępiec

Do strefy II należą następujące miejscowości:
1. Boża Wola
2. Budzyń
3. Chrząstowice
4. Domaniewice
5. Jeżówka
6. Kąpiołki
7. Kąpiele Wielkie
8. Lgota Wielka
9. Miechówka
10. Podlesice II
11. Poręba Dzierżna
12. Strzegowa
13. Sulisławice
14. Załęże.
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