
 
KOMUNIKAT 

 

Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach 
 

Zgodnie z art.24 g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 2028), Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie 
informuje, że na terenie Gminy Woźniki od dnia 25 maja 2020 roku do dnia wejścia w życie nowej 
taryfy będzie obowiązywać następująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla klientów 
obsługiwanych przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach: 

 

   Okres obowiązywania cen i stawek opłat od 25 maja 2020 do dnia wejścia w 
życie nowej taryfy: 

 
Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody  

 
 

Taryfowa grupa odbiorców Okres 
obowiązywania 

taryfy 

Cena netto* zł/brutto zł 

 za 1 m3  wody pobieranej przez 
odbiorców w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego 

I Gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele 
związane bezpośrednio z prowadzeniem 
gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy domów 
jednorodzinnych lub wielorodzinnych) oraz odbiorcy 
prowadzący działalność rolniczą 

od 25 maj 2020 

do nadal 

5,29/5,71 

  

 

II Odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali  

(w tym cele p poż.) 

od 25 maj 2020 

do nadal 

5,82/6,29 

 
Wysokość stawek - opłaty abonamentowe 

 
 

Taryfowa grupa odbiorców Okres 
obowiązywania 

taryfy 

Stawka netto*/brutto  
opłaty abonamentowej w 

zł/odb./mc w rozliczeniach w 
oparciu o wskazania wodomierza 

głównego 

I Gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele 
związane bezpośrednio z prowadzeniem 
gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy domów 
jednorodzinnych lub wielorodzinnych) oraz odbiorcy 
prowadzący działalność rolniczą 

od 25 maj 2020 

do nadal 

 

4,32/4,67 

II 
Odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali 
 (w tym cele p poż.) 

od 25 maj 2020 
do nadal 

4,32/4,67 

 
Powyższa taryfa została zatwierdzona decyzją nr GL.RET.070.7.50.2018.EK Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 24 
kwietnia 2018 roku i nadal obowiązuje do dnia wejścia w życie nowej taryfy. 

Informujemy, że zapłaty za nasze faktury można dokonywać bez opłat w kasie Przedsiębiorstwa, w Biurze 
Obsługi Klienta w Woźnikach oraz za dodatkową opłatą (1,00 zł) w PPUP Poczta Polska. Należności można także 
regulować w formie bezgotówkowej z rachunku bankowego oraz poprzez zlecenie stałe. Jednocześnie zachęcamy do 
korzystania z usługi e-faktury i z Internetowego Biura Obsługi Klienta. 

 
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, innych nieprawidłowościach oraz wypełnili 
ankietę satysfakcji Klienta. 

Zarząd PWiK Sp. z o.o. 
w Tarnowskich Górach 


