Kto ustala wysoko

op at za dostaw wody, gazu, energii elektrycznej
oraz C.O i C.W.

1. Op aty za wod i odprowadzenie cieków
Taryfy ustalaj przedsi biorstwa wodno-kanalizacyjne dostarczaj ce wod

na danym

terenie. Taryfy te zatwierdza Prezes Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
2. Op aty za dostaw gazu
Taryfy op at za dostaw gazu z instalacji gazowej ustalaj przedsi biorstwa dystrybuuj ce
gaz. Taryfy te zatwierdza Prezes Urz du Regulacji Energetyki (URE).
3. Op aty za dostaw energii elektrycznej.
Taryfy op at za dostaw

energii elektrycznej ustala przedsi biorstwo energetyczne

dostarczaj ce pr d. Taryfy zatwierdza Prezes Urz du Regulacji Energetyki (URE).
4. Op aty za dostaw C.O i ciep ej wody.
Taryfy op at za dostaw C.O. oraz ciep ej wody z instalacji MPEC ustala w Rzeszowie
Miejskie Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej. Taryfy (ceny) te zatwierdza Prezes
Urz du regulacji Energetyki (URE).
5. Op aty za wywóz nieczysto ci (tzw. mieci) s podatkiem i op aty te ustala Gmina.

Taryfy mo na sprawdzi w przedsi biorstwie dostarczaj cym dane media:
woda i odprowadzanie

cieków – Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów

i Kanalizacji w Rzeszowie ul. Naruszewicza 18, tel. 17 850 96 00
gaz – Polska Spó ka Gazownictwa Sp. z o.o. Zak ad w Ja le, ul. Floria ska 112,
38-200 Jas o, tel. 13 446 20 15
energia elektryczna – PGE Obrót S.A. w Rzeszowie, 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów,
tel. 422 222 222
c.o i ciep a woda – Miejskie Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Sp. z o.o.
05-051 Rzeszów, ul. Staszica 24, tel. 17 854 35 94 lub w punkcie Informacyjnym dla
odbiorców Energi i Paliw tel. 22 244 26 36 gdzie mo na zapyta o wysoko
op aty za

wywóz nieczysto ci

mieci –

Wydzia

op at.

Gospodarki Komunalnej

ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów tel. 17 788 99 00 lub Miejskie Przedsi biorstwo
Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o, Al. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów,
tel: 17 861 30 00.
W/w op aty s niezale ne od Spó dzielni, gdy nie mamy wp ywu na ich ustalenie (woda,
cieki, gaz, pr d, c.o. mieci), jednak zgodnie z ustaw to Spó dzielnia ma obowi zek
zawiadamia o zmianie op at, co najmniej na 14 dni przed terminem wnoszenia tych op at.
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Op aty zale ne od Spó dzielni
op aty eksploatacyjne,
fundusz remontowy,
inne op aty na utrzymanie cz ci wspólnych tj.: o wietlenie terenu, utrzymanie dróg
osiedlowych, chodników, itp. ustala sama Spó dzielnia w oparciu o koszty rzeczywiste
a op aty te zatwierdza Rada Nadzorcza Spó dzielni.
Bli sze informacje dotycz

op at mo na uzyska

w siedzibie Biura Obs ugi,

ul. Odrzyko ska 4, tel. 17 85 92 914 lub siedzibie Spó dzielni, ul. S oneczna 2, pokój nr 6,
tel. 17 85 80 487

Natomiast wysoko

op at we Wspólnotach ustalana jest Uchwa w

cicieli lokali.

