
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.70.153.2021  z  dnia  12  lipca  2021  roku  zatwierdził  na  wniosek
Przedsiębiorstwa taryfę  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  na  terenie  gminy  Woźniki  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 12 sierpnia 2021 roku.

 Okres obowiązywania cen i stawek opłat od 12 sierpnia 2021 do 11 sierpnia 2022:

Wysokość cen za 1 m  3   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 12 sierpnia 2021

do 11 sierpnia 2022

5,75/6,21

 

II Odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali 

(w tym cele p.poż.)

od 12 sierpnia 2021

do 11 sierpnia 2022

6,32/6,83

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 12 sierpnia 2021

do 11 sierpnia 2022 4,43/4,78

II Odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali

 (w tym cele p.poż.)

od 12 sierpnia 2021

do 11 sierpnia 2022

4,43/4,78

                 



  

Okres obowiązywania cen i stawek opłat od 12 sierpnia 2022 do 11 sierpnia 2023:

Wysokość cen za 1 m  3   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 12 sierpnia 2022

do 11 sierpnia 2023

5,85/6,32

 

II Odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali 

(w tym cele p.poż.)

od 12 sierpnia 2022

do 11 sierpnia 2023

6,43/6,94

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 12 sierpnia 2022

do 11 sierpnia 2023 4,70/5,08

II Odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali

 (w tym cele p.poż.)

od 12 sierpnia 2022

do 11 sierpnia 2023

4,70/5,08

Okres obowiązywania cen i stawek opłat od 12 sierpnia 2023 do 11 sierpnia 2024:

Wysokość cen za 1 m  3   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 12 sierpnia 2023

do 11 sierpnia 2024

5,95/6,43

 

II Odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali 

(w tym cele p.poż.)

od 12 sierpnia 2023

do 11 sierpnia 2024

6,55/7,07



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 12 sierpnia 2023

do 11 sierpnia 2024 4,85/5,24

II Odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali

 (w tym cele p.poż.)

od 12 sierpnia 2023

do 11 sierpnia 2024

4,85/5,24

Informujemy,  że  zapłaty  za  nasze  faktury  można  dokonywać  bez  opłat  w  Biurze  Obsługi  Klienta
w  Woźnikach  (wyłącznie  płatność  kartą)  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
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