Załącznik nr 2 do umowy

Wyciąg z Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Miasteczko Śląskie.
Zgodnie z art.24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 328 z późniejszymi zmianami), Zarząd Przedsiębiorstwa
uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Miasteczko Śląskie od dnia 26 maja 2018 roku do dnia 25 maja 2021
roku będzie obowiązywać następująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków dla klientów obsługiwanych przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach:
Ceny i stawki opłat od 26 maja 2018 do 25 maja 2019:
Wysokość cen za 1m³ dostarczonej wody
Taryfowa grupa odbiorców

od 26 maj 2018

Grupa I, II

Cena netto* zł/brutto zł
za 1 m3 wody pobieranej przez
odbiorców w oparciu o wskazania
wodomierza głównego
5,35/5,78

do 25 maj 2019

1
2

Okres
obowiązywania
taryfy

od 26 maj 2018

Grupa III, IV

5,44/5,88

do 25 maj 2019

Wysokość stawek - opłaty abonamentowe
Taryfowa grupa odbiorców

I

II

gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający wodę
na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem
gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy
domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze
średnim miesięcznym zużyciem wody do
20
m3
gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający wodę
na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem
gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy
domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze
średnim miesięcznym zużyciem wody powyżej
20 m3

Okres
obowiązywania
taryfy

Stawka netto*/brutto
opłaty abonamentowej w
zł/odb./mc w rozliczeniach w
oparciu o wskazania wodomierza
głównego

od 26 maj 2018
do 25 maj 2019

7,93/8,56

od 26 maj 2018
do 25 maj 2019

19,87/21,46

odbiorcy pozostali-służba zdrowia, oświata i kultura,
urzędy, domy dziecka i domy pomocy społecznej,
służby mundurowe, miejsca kultu religijnego, sport,
handel, inne budynki użyteczności publicznej,
ogrodnictwa, cmentarze, ogrody działkowe, działki
rekreacyjne, parcele budowlane, budowy odbiorcy
III pobierający wodę z publicznych studni i zdrojów
publicznych, do zraszania publicznych ulic i
publicznych terenów zielonych, do zasilania
publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe i
inne oraz odbiorcy przemysłowi-odbiorcy
prowadzący działalność produkcyjną ze średnim
miesięcznym zużyciem wody do 20 m3
odbiorcy pozostali-służba zdrowia, oświata i kultura,
urzędy, domy dziecka i domy pomocy społecznej,
służby mundurowe, miejsca kultu religijnego, sport,
handel, inne budynki użyteczności publicznej,
ogrodnictwa, cmentarze, ogrody działkowe, działki
rekreacyjne, parcele budowlane, budowy odbiorcy
IV
pobierający wodę z publicznych studni i zdrojów
publicznych, do zraszania publicznych ulic i
publicznych terenów zielonych, do zasilania
publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe i
inne oraz odbiorcy przemysłowi-odbiorcy
prowadzący działalność

od 26 maj 2018

27,16/29,33

do 25 maj 2019

32,07/34,64

od 26 maj 2018
do 25 maj 2019

Wysokość cen za 1 m³ odprowadzanych ścieków
Taryfowa grupa odbiorców

Grupa I, II

Okres
obowiązywania
taryfy

od 26 maj 2018

Cena netto* zł/brutto zł
za 1 m3 odprowadzanych ścieków
przez odbiorców w oparciu o
wskazania wodomierza głównego
9,87/10,66

do 25 maj 2019

1
2

Grupa III, IV

od 26 maj 2018

10,42/11,25

do 25 maj 2019

Wysokość stawek - opłaty abonamentowe za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
Taryfowa grupa odbiorców

I

gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający
wodę na cele związane bezpośrednio z
prowadzeniem gospodarstwa domowego,
właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych
lub wielorodzinnych ze średnim miesięcznym
zużyciem wody do
20 m3

Okres
obowiązywania
taryfy

Stawka netto*/brutto
opłaty abonamentowej w
zł/odb./mc w rozliczeniach w
oparciu o wskazania wodomierza
głównego

od 26 maj 2018
do 25 maj 2019

3,95/4,27

II

III

IV

gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający
wodę na cele związane bezpośrednio z
prowadzeniem gospodarstwa domowego,
właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych
lub wielorodzinnych ze średnim miesięcznym
zużyciem wody powyżej 20 m3
odbiorcy pozostali-służba zdrowia, oświata i
kultura, urzędy, domy dziecka i domy pomocy
społecznej, służby mundurowe, miejsca kultu
religijnego, sport, handel, inne budynki
użyteczności publicznej, ogrodnictwa,
cmentarze, ogrody działkowe, działki
rekreacyjne, parcele budowlane, budowy
odbiorcy pobierający wodę z publicznych
studni i zdrojów publicznych, do zraszania
publicznych ulic i publicznych terenów
zielonych, do zasilania publicznych fontann i
na cele przeciwpożarowe i inne oraz odbiorcy
przemysłowi-odbiorcy prowadzący działalność
produkcyjną ze średnim miesięcznym zużyciem
wody do 20 m3
odbiorcy pozostali-służba zdrowia, oświata i
kultura, urzędy, domy dziecka i domy pomocy
społecznej, służby mundurowe, miejsca kultu
religijnego, sport, handel, inne budynki
użyteczności publicznej, ogrodnictwa,
cmentarze, ogrody działkowe, działki
rekreacyjne, parcele budowlane, budowy
odbiorcy pobierający wodę z publicznych
studni i zdrojów publicznych, do zraszania
publicznych ulic i publicznych terenów
zielonych, do zasilania publicznych fontann i
na cele przeciwpożarowe i inne oraz odbiorcy
przemysłowi-odbiorcy prowadzący działalność

od 26 maj 2018
do 25 maj 2019

6,08/6,57

od 26 maj 2018
do 25 maj 2019

11,32/12,23

od 26 maj 2018
do 25 maj 2019

19,06/20,58

Ceny i stawki opłat od 26 maja 2019 do 25 maja 2020:
Wysokość cen za 1m³ dostarczonej wody
Taryfowa grupa odbiorców

Grupa I, II

od 26 maj 2019

Cena netto* zł/brutto zł
za 1 m3 wody pobieranej przez
odbiorców w oparciu o wskazania
wodomierza głównego
5,35/5,78

do 25 maj 2020

1
2

Okres
obowiązywania
taryfy

Grupa III, IV

od 26 maj 2019
do 25 maj 2020

5,44/5,88

Wysokość stawek - opłaty abonamentowe
Taryfowa grupa odbiorców

gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający wodę
na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem
gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy
I
domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze
średnim miesięcznym zużyciem wody do
20
m3
gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający wodę
na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem
gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy
II
domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze
średnim miesięcznym zużyciem wody powyżej
20 m3
odbiorcy pozostali-służba zdrowia, oświata i kultura,
urzędy, domy dziecka i domy pomocy społecznej,
służby mundurowe, miejsca kultu religijnego, sport,
handel, inne budynki użyteczności publicznej,
ogrodnictwa, cmentarze, ogrody działkowe, działki
rekreacyjne, parcele budowlane, budowy odbiorcy
III pobierający wodę z publicznych studni i zdrojów
publicznych, do zraszania publicznych ulic i
publicznych terenów zielonych, do zasilania
publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe i
inne oraz odbiorcy przemysłowi-odbiorcy
prowadzący działalność produkcyjną ze średnim
miesięcznym zużyciem wody do 20 m3
odbiorcy pozostali-służba zdrowia, oświata i kultura,
urzędy, domy dziecka i domy pomocy społecznej,
służby mundurowe, miejsca kultu religijnego, sport,
handel, inne budynki użyteczności publicznej,
ogrodnictwa, cmentarze, ogrody działkowe, działki
rekreacyjne, parcele budowlane, budowy odbiorcy
IV
pobierający wodę z publicznych studni i zdrojów
publicznych, do zraszania publicznych ulic i
publicznych terenów zielonych, do zasilania
publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe i
inne oraz odbiorcy przemysłowi-odbiorcy
prowadzący działalność

Okres
obowiązywania
taryfy

Stawka netto*/brutto
opłaty abonamentowej w
zł/odb./mc w rozliczeniach w
oparciu o wskazania wodomierza
głównego

od 26 maj 2019
do 25 maj 2020

7,93/8,56

od 26 maj 2019
do 25 maj 2020

19,87/21,46

od 26 maj 2019

27,16/29,33

do 25 maj 2020

32,07/34,64

od 26 maj 2019
do 25 maj 2020

Wysokość cen za 1 m³ odprowadzanych ścieków
Taryfowa grupa odbiorców

Grupa I, II

od 26 maj 2019

Cena netto* zł/brutto zł
za 1 m3 odprowadzanych ścieków
przez odbiorców w oparciu o
wskazania wodomierza głównego
10,11/10,92

do 25 maj 2020

1
2

Okres
obowiązywania
taryfy

Grupa III, IV

od 26 maj 2019
do 25 maj 2020

10,67/11,52

Wysokość stawek - opłaty abonamentowe za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
Taryfowa grupa odbiorców

I

II

III

IV

Okres
obowiązywania
taryfy

gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający
wodę na cele związane bezpośrednio z
prowadzeniem gospodarstwa domowego,
właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych
lub wielorodzinnych ze średnim miesięcznym
zużyciem wody do
20 m3

od 26 maj 2019

gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający
wodę na cele związane bezpośrednio z
prowadzeniem gospodarstwa domowego,
właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych
lub wielorodzinnych ze średnim miesięcznym
zużyciem wody powyżej 20 m3

od 26 maj 2019

odbiorcy pozostali-służba zdrowia, oświata i
kultura, urzędy, domy dziecka i domy pomocy
społecznej, służby mundurowe, miejsca kultu
religijnego, sport, handel, inne budynki
użyteczności publicznej, ogrodnictwa,
cmentarze, ogrody działkowe, działki
rekreacyjne, parcele budowlane, budowy
odbiorcy pobierający wodę z publicznych
studni i zdrojów publicznych, do zraszania
publicznych ulic i publicznych terenów
zielonych, do zasilania publicznych fontann i
na cele przeciwpożarowe i inne oraz odbiorcy
przemysłowi-odbiorcy prowadzący działalność
produkcyjną ze średnim miesięcznym zużyciem
wody do 20 m3
odbiorcy pozostali-służba zdrowia, oświata i
kultura, urzędy, domy dziecka i domy pomocy
społecznej, służby mundurowe, miejsca kultu
religijnego, sport, handel, inne budynki
użyteczności publicznej, ogrodnictwa,
cmentarze, ogrody działkowe, działki
rekreacyjne, parcele budowlane, budowy
odbiorcy pobierający wodę z publicznych
studni i zdrojów publicznych, do zraszania
publicznych ulic i publicznych terenów
zielonych, do zasilania publicznych fontann i
na cele przeciwpożarowe i inne oraz odbiorcy
przemysłowi-odbiorcy prowadzący działalność

do 25 maj 2020

do 25 maj 2020

Stawka netto*/brutto
opłaty abonamentowej w
zł/odb./mc w rozliczeniach w
oparciu o wskazania wodomierza
głównego

4,04/4,36

6,23/6,73

od 26 maj 2019
do 25 maj 2020

11,59/12,52

od 26 maj 2019
do 25 maj 2020

19,52/21,08

Ceny i stawki opłat od 26 maja 2020 do 25 maja 2021:
Wysokość cen za 1m³ dostarczonej wody
Taryfowa grupa odbiorców

od 26 maj 2020

Grupa I, II

Cena netto* zł/brutto zł
za 1 m3 wody pobieranej przez
odbiorców w oparciu o wskazania
wodomierza głównego
5,48/5,92

do 25 maj 2021

1
2

Okres
obowiązywania
taryfy

od 26 maj 2020

Grupa III, IV

5,58/6,03

do 25 maj 2021

Wysokość stawek - opłaty abonamentowe
Taryfowa grupa odbiorców

gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający wodę
na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem
gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy
I
domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze
średnim miesięcznym zużyciem wody do
20
m3
gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający wodę
na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem
gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy
II
domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze
średnim miesięcznym zużyciem wody powyżej
20 m3
odbiorcy pozostali-służba zdrowia, oświata i kultura,
urzędy, domy dziecka i domy pomocy społecznej,
służby mundurowe, miejsca kultu religijnego, sport,
handel, inne budynki użyteczności publicznej,
ogrodnictwa, cmentarze, ogrody działkowe, działki
rekreacyjne, parcele budowlane, budowy odbiorcy
III pobierający wodę z publicznych studni i zdrojów
publicznych, do zraszania publicznych ulic i
publicznych terenów zielonych, do zasilania
publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe i
inne oraz odbiorcy przemysłowi-odbiorcy
prowadzący działalność produkcyjną ze średnim
miesięcznym zużyciem wody do 20 m3

Okres
obowiązywania
taryfy

Stawka netto*/brutto
opłaty abonamentowej w
zł/odb./mc w rozliczeniach w
oparciu o wskazania wodomierza
głównego

od 26 maj 2020
do 25 maj 2021

8,13/8,78

od 26 maj 2020
do 25 maj 2021

od 26 maj 2020
do 25 maj 2021

20,37/22,00

27,84/30,07

odbiorcy pozostali-służba zdrowia, oświata i kultura,
urzędy, domy dziecka i domy pomocy społecznej,
służby mundurowe, miejsca kultu religijnego, sport,
handel, inne budynki użyteczności publicznej,
ogrodnictwa, cmentarze, ogrody działkowe, działki
rekreacyjne, parcele budowlane, budowy odbiorcy
IV
pobierający wodę z publicznych studni i zdrojów
publicznych, do zraszania publicznych ulic i
publicznych terenów zielonych, do zasilania
publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe i
inne oraz odbiorcy przemysłowi-odbiorcy
prowadzący działalność

od 26 maj 2020
32,87/35,50

do 25 maj 2021

Wysokość cen za 1 m³ odprowadzanych ścieków
Taryfowa grupa odbiorców

Grupa I, II

Okres
obowiązywania
taryfy

od 26 maj 2020

Cena netto* zł/brutto zł
za 1 m3 odprowadzanych ścieków
przez odbiorców w oparciu o
wskazania wodomierza głównego
10,36/11,19

do 25 maj 2021

1
2

Grupa III, IV

od 26 maj 2020

10,94/11,82

do 25 maj 2021

Wysokość stawek - opłaty abonamentowe za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
Taryfowa grupa odbiorców

I

II

Okres
obowiązywania
taryfy

gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający
wodę na cele związane bezpośrednio z
prowadzeniem gospodarstwa domowego,
właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych
lub wielorodzinnych ze średnim miesięcznym
zużyciem wody do
20 m3

od 26 maj 2020

gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający
wodę na cele związane bezpośrednio z
prowadzeniem gospodarstwa domowego,
właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych
lub wielorodzinnych ze średnim miesięcznym
zużyciem wody powyżej 20 m3

od 26 maj 2020

do 25 maj 2021

do 25 maj 2021

Stawka netto*/brutto
opłaty abonamentowej w
zł/odb./mc w rozliczeniach w
oparciu o wskazania wodomierza
głównego

4,15/4,48

6,38/6,89

III

IV

odbiorcy pozostali-służba zdrowia, oświata i
kultura, urzędy, domy dziecka i domy pomocy
społecznej, służby mundurowe, miejsca kultu
religijnego, sport, handel, inne budynki
użyteczności publicznej, ogrodnictwa,
cmentarze, ogrody działkowe, działki
rekreacyjne, parcele budowlane, budowy
odbiorcy pobierający wodę z publicznych
studni i zdrojów publicznych, do zraszania
publicznych ulic i publicznych terenów
zielonych, do zasilania publicznych fontann i
na cele przeciwpożarowe i inne oraz odbiorcy
przemysłowi-odbiorcy prowadzący działalność
produkcyjną ze średnim miesięcznym zużyciem
wody do 20 m3
odbiorcy pozostali-służba zdrowia, oświata i
kultura, urzędy, domy dziecka i domy pomocy
społecznej, służby mundurowe, miejsca kultu
religijnego, sport, handel, inne budynki
użyteczności publicznej, ogrodnictwa,
cmentarze, ogrody działkowe, działki
rekreacyjne, parcele budowlane, budowy
odbiorcy pobierający wodę z publicznych
studni i zdrojów publicznych, do zraszania
publicznych ulic i publicznych terenów
zielonych, do zasilania publicznych fontann i
na cele przeciwpożarowe i inne oraz odbiorcy
przemysłowi-odbiorcy prowadzący działalność

od 26 maj 2020
do 25 maj 2021
11,88/12,83

od 26 maj 2020
do 25 maj 2021

20,01/21,61

Średnia ilość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków obliczana będzie wg średniego zużycia wody z 12-tu miesięcy
poprzedzających miesiąc wystawienia faktury lub średniej ilości odprowadzanych ścieków wg wskazań urządzenia
pomiarowego z 12-tu miesięcy poprzedzających miesiąc wystawienia faktury.

Powyższa taryfa została zatwierdzona decyzją nr GL.RET.070.7.52.2018.EK Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 24 kwietnia
2018 roku.
Przepraszamy Odbiorców za zdarzające się przerwy w dostawie wody spowodowane awariami sieci , koniecznymi
remontami i włączaniem nowych odbiorców.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom , którzy informują Przedsiębiorstwo o zauważonych awariach sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz o innych nieprawidłowościach (tel. 994). Aktualne informacje o pracach
remontowo – konserwacyjnych można uzyskać na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce Aktualności
(www.pwik-tg.pl). Przedsiębiorstwo uruchomiło także usługę informowania Klientów o awariach poprzez SMS.
( więcej informacji na stronie internetowej Przedsiębiorstwa).
Zarząd
PWiK Sp. z o.o. Tarnowskie Góry

Przedsiębiorstwo informuje iż zgodnie z § 10 pkt 2 umowy: „Wejście w życie nowej taryfy nie wymaga uprzedniego odrębnego
poinformowania Odbiorcy. Nowa taryfa podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnowskie
Góry i na stronie internetowej Przedsiębiorstwa” oraz zgodnie z § 10 pkt 4 umowy „Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej
umowy”.

