
WODOCIĄGI i KANALIZACJA Spółka z o.o. w Dzierżoniowie 

OGŁASZA TARYFY 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie 

Gminy Piława Górna, 
na mocy art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków; (Dz. U.  poz. 328  z 2017 r. tj.) 
 
Zgodnie  z  Uchwałą  Nr 130/XXXI/2017 Rady Miejskiej Piława Górna z dnia 29 marca 2017 roku 
wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz stawki opłat abonamentowych są 
następujące: 
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług  Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych 

ZAOPATRZENIE w WODĘ 

1. 
Gospodarstwa domowe I - odbiorcy 
rozliczani według wodomierza głównego 

Cena wody ( w zł/m³)    netto   4,61 

                                      brutto  4,98 

Stawka opłaty abonamentowej, budynek ( w zł/m-c) 

                                      netto  11,25 

                                      brutto 12,15 

2. 

Gospodarstwa domowe II-odbiorcy 
rozliczani według wodomierza głównego 
oraz rozliczani według wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej 

 

Cena wody ( w zł/m³)        netto   4,61 

                                          brutto  4,98 

Stawka opłaty abonamentowej, budynek  ( w zł/m-c)  

                                        netto   11,25 

                                        brutto 12,15 

Stawka opłaty abonamentowej, bezpowrotnie zużytej ( 
w zł/m-c)                         netto   1,59 

                                        brutto 1,72 

3. 

Gospodarstwa domowe III –odbiorcy 
rozliczani na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody 

Cena wody ( w zł/m³)        netto    4,61 

                                          brutto  4,98 

Stawka opłaty abonamentowej, budynek ( w zł/m-c) 

                                         netto    9,66 

                                         brutto  10,43 

4. 

 

Pozostali odbiorcy I -odbiorcy rozliczani 
według wodomierza głównego 

 

Cena wody ( w zł/m³)        netto   4,61 

                                         brutto 4,98 

Stawka opłaty abonamentowej, budynek ( w zł/m-c) 

                                        netto    11,25 

                                        brutto  12,15 



5. 

Pozostali odbiorcy II-odbiorcy rozliczani 
według wodomierza głównego oraz 
rozliczani według wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej 

Cena wody ( w zł/m³)       netto  4,61 

                                         brutto  4,98 

Stawka opłaty abonamentowej, budynek  ( w zł/m-c) 

                                        netto   11,25 

                                        brutto 12,15 

  Stawka opłaty abonamentowej, budynek    ( w zł/m-
c), wody bezpowrotnie zużytej 

                                        netto   1,59 

                                        brutto 1,72        

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

1. 
Gospodarstwa domowe I – odbiorcy 
rozliczani według wodomierza głównego 
lub urządzenia pomiarowego 

Cena usługi odprowadzania ścieków  

( w zł/m³)                       netto   4,68 

                                      brutto 5,05 

Stawka opłaty abonamentowej, budynek ( w zł/m-c) 

                                    netto  6,54 

                                    brutto 7,06 

2. 

Gospodarstwa domowe III –odbiorcy 
rozliczani na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody 

Cena usługi odprowadzania  ścieków 

 ( w zł/m³)                     netto   4,68 

                                     brutto  5,05 

Stawka opłaty abonamentowej, budynek ( w zł/m-c) 

                                    netto  4,95 

                                    brutto 5,35 

3. 

 

Pozostali odbiorcy - I  odbiorcy rozliczani 
według wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego 

 

Cena usługi odprowadzania  ścieków 

 ( w zł/m³)                    netto   4,70 

                                    brutto  5,08 

Stawka opłaty abonamentowej, budynek ( w zł/m-c) 

                                    netto   6,54 

                                    brutto 7,06 

 

Do cen i stawek opłat wymienionych w tabeli dolicza się obowiązujący w dniu 
sprzedaży podatek VAT, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Taryfy obowiązują do 10 czerwca  2018 r. 
 


