
 
 

KOMUNIKAT 
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Tarnowskich Górach 
 

             Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach 
informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją GL.RZT.70.59.2021 z dnia 06 kwietnia 2021 roku 
zatwierdził na wniosek Przedsiębiorstwa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy 
Zbrosławice na okres 3 lat. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  zatwierdzona taryfa wchodzi w życie z 
dniem 05 maja 2021 roku. 

 
 

Okres obowiązywania cen i stawek opłat od 05 maja 2021 do 04 maja 2022: 

Wysokość cen za 1m³ 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 

Odbiorcy usług z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

od 05 maja 2021 

do 04 maja 2022 
 

5,99*/6,47 

 
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 

Odbiorcy usług z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

od 05 maja 2021 

do 04 maja 2022 
 

4,96*/5,36 

  

Na okres kolejnych 2 lat wysokość cen i stawek opłat wynosi : 
Wysokość cen za 1m³ dostarczonej wody 0 

 

          
 

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 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

od 05 maja 2022 

do 04 maja 2023 

6,06*/6,54 

 
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 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

od 05 maja 2022 

do 04 maja 2023 

 

4,98*/5,38 

 

 
Wysokość cen za 1m³ 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 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

od 05 maja 2023 

do 04 maja 2024 

 

6,07*/6,56 

 
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 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

od 05 maja 2023 

do 04 maja 2024 

 

5,00*/5,40 

 

 
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  oraz o innych nieprawidłowościach (tel. 32 78 40 243) 
 

 
                                                                                                                         Zarząd 
                                                                                                        PWiK Sp. z o.o. Tarnowskie  Góry 
 
 


