
INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  w Wyrzysku informuje,  że od dnia
30.05.2018 roku obowiązuje  nowa taryfa opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków.
Stawki za pobór wody i odprowadzenie ścieków obrazuje poniższa tabela:

Wysokość ceny i stawki abonamentowej netto za dostarczenie wody
Lp. Grupa odbiorców Jednostka miary 2018 2019 2020
1 Wszyscy odbiorcy zł/m3 2,84 2,84 2,84
2 Stawka opłaty abonamentowej 

na odbiorcę
zł/m-c 3,80* 3,8* 3,80*

*stawki opłaty abonamentowej na poziomie zbliżonym do 2017 roku (wzrost o 2 gr.)

Wysokość ceny i stawki abonamentowej netto za odprowadzenie ścieków komunalnych
Lp. Grupa odbiorców Jednostka miary 2018 2019 2020
1 Wszyscy odbiorcy zł/m3 6,90 7,07 7,36
2 Stawka opłaty abonamentowej na 

odbiorcę
zł/m-c 7,65* 7,6* 7,65*

*stawki opłaty abonamentowej na poziomie zbliżonym do 2017 roku (wzrost o 2 gr.)

WYJAŚNIENIE

Od  początku  bieżącego  roku  powstało  -   zgodnie  z  ustawą  –  Prawo  wodne,  nowe
przedsiębiorstwo  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie.  Aktualnie  ten  organ  jest
właściwy do zatwierdzania taryf  opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków w poszczególnych
gminach.

Dotychczasowym  organem zatwierdzającym taryfy była Rada Miejska w Wyrzysku.

Obecnie  procedura  wyliczania  poszczególnych  stawek  polega   na  wypełnieniu  danych
przez PWiK sp. z o.o. w interaktywnej tabeli dostarczonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.

Dane,  które  są  brane  pod  uwagę  do  wyliczenia  nowych  stawek  przez  Wody  Polskie,
to     między innymi:

- ilość sprzedanej wody w 2017 roku oraz wartość sprzedaży,
- ilość dostarczonych ścieków do oczyszczalni ścieków w 2017 roku oraz wartość  sprzedaży,
- wysokość dotychczasowych stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
-  wartość  inwestycji  realizowanych  przez  Spółkę  od  2017  roku  do  2020  roku  w  zakresie
wodociągowania i kanalizacji, w tym oczyszczalni ścieków (koszt odpisów amortyzacyjnych),
- szczegółowy wykaz kosztów za pobór i dystrybucję wody oraz oczyszczania ścieków (w tym opłaty
środowiskowe za pobór wody i odprowadzenie ścieków na rzecz Wód Polskich).
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