
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Nr XVII/218/16 Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28.01.2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania o rok dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
 i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20  
w okresie od 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. będą obowiązywały dotychczasowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

 

Cena / stawka opłaty 
Taryfowa grupa  odbiorców Wyszczególnienie 

netto z VAT * 

Jednostka 
miary 

Zbiorowe zaopatrzenie w wod ę 

1) cena za 1m³ dostarczonej wody 5,60 6,05 zł / m3 
Grupa 1 

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług  
o małym zapotrzebowaniu na wodę tj. zapotrzebowaniu mniejszym lub 
równym 2,5 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza fi 20 i mniejszym 2) stawka opłaty abonamentowej  

     na punkt rozliczeniowy 10,81 11,67 zł / m-c 

1) cena za 1m³ dostarczonej wody 5,60 6,05 zł / m3 
Grupa 2 

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług  
o średnim zapotrzebowaniu na wodę tj. zapotrzebowaniu powyżej 2,5 
m3/h a nie większym niż 10m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza 
od fi 25 do fi 40 

2) stawka opłaty abonamentowej  
     na punkt rozliczeniowy 

56,21 60,71 zł / m-c 

1) cena za 1m³ dostarczonej wody 5,60 6,05 zł / m3 
Grupa 3 

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług 
o dużym zapotrzebowaniu na wodę tj. zapotrzebowaniu powyżej 10 m3/h, 
co odpowiada wielkości wodomierza fi 50 i większym 2) stawka opłaty abonamentowej  

     na punkt rozliczeniowy 132,01 142,57 zł / m-c 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Grupa 1 Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 7,58 8,19 zł / m3 

 
 
� Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa składająca się : 

-  z ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody, oraz 
-  stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody - płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego     

całkowitego braku. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody wyrażona jest w złotych na miesiąc. Opłata abonamentowa dotyczy każdej nieruchomości 
wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług. 

� Przez „punkt rozliczeniowy” w opłacie abonamentowej należy rozumieć każdy ustalony w umowie oddzielny punkt dostawy usług wodociągowo-kanalizacyjnych,                
rozliczany za pomocą wodomierza głównego.  
� Zróżnicowanie u odbiorców kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków wynika jedynie z ich ilości, gdyż taryfa obejmuje cenę za każdy odprowadzony m³ ścieków. 
 
*)  Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług - VAT, na zasadach i w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Obecnie stawka tego podatku  
    wynosi 8%. 


