Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki
działając na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 328, 1566) i podjętej przez Radę Miasta Pionki uchwały
Nr L/345/2017 z dnia 17 października 2017 r.
ogłasza
o wprowadzeniu na obszarze Gminy Miasta Pionki w rozliczeniu z odbiorcami w zakresie zaopatrzenia w wodę
i od prowadzenie ścieków cen i stawek opłat zawartych w zatwierdzonej taryfie.
Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich
stosowania zostały zatwierdzone na okres 12 m-cy tj. od dnia 01.12.2017 r. do 30.11.2018 r. i wynoszą:
Tabela 1 Wysokość cen za dostarczoną wodą

Grupa taryfowa - opis

Grupa I
Indywidualne gospodarstwa domowe i z nimi zrównane.
Grupa II
Organizacje i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym
podmioty prowadzące działalność produkcyjną, usługową i handlową.
Grupa III
Pozostali odbiorcy wody i dostawcy ścieków, nie wymienieni w
grupach I i II, rozliczani wg stawki taryfowej miasta Pionki.

Cena netto

Cena brutto

zł/m3
3,49

zł/m3
3,77

3,67

3,96

3,57

3,86

Tabela 2 Wysokość cen za odprowadzenie ścieków
Grupa taryfowa - opis
Grupa I
Indywidualne gospodarstwa domowe i z nimi zrównane
Grupa II
Organizacje i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym
podmioty prowadzące działalność produkcyjną, usługową i handlową.
Grupa III
Pozostali odbiorcy wody i dostawcy ścieków, nie wymienieni w
grupach I i II, rozliczani wg stawki taryfowej miasta Pionki.

Cena
netto
zł/m3
4,10

Cena
brutto
zł/m3
4,43

6,79

7,33

4,18

4,51

Tabela 3 Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla grup odbiorców I,II,III w zakresie świadczenia usług dostarczania
wody i odbioru ścieków
Cena netto
Cena brutto
Okres
zł/odbiorcę/za okres zł/odbiorcę/za okres
rozliczeniowy
rozliczeniowy
rozliczeniowy
miesięczny
4,62
4,99
kwartalny
9,86
10,65
Tabela 4 Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
Cena w zł
Lp.
Rodzaj stawki
Jednostka miary
netto
brutto
1.

Stawka za przyłączenie
urządzenia wodociągowego do sieci miejskiej

75,00

92,25

zł/ za przyłączenie

2.

Stawka za przyłączenie
urządzenia kanalizacyjnego do sieci miejskiej

75,00

92,25

zł /za przyłączenie

Do cen i stawek opłat (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami.
W załączeniu:
1. Uchwała Rady Miasta Pionki Nr L/345/2017.
2. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, stanowiąca załącznik
do uchwały.
Zarząd Przedsiębiorstwa
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