
 
PRZEWORSKA GOSPODARKA KOMUNALNA  

SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
W PRZEWORSKU 

 
ogłasza, że w okresie od dnia 1 marca 2017r. do dnia 28 lutego 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk   

będzie obowiązywać 
 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 
wprowadzona na podstawie: art. 24    ust. 8   ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015, poz. 139 - tekst jednolity)  

 

 

1.RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przeworsku prowadzi m. in. działalność związaną ze zbiorowym 

zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie: 

- poboru i uzdatniania  oraz rozprowadzania wody 

- odprowadzania  i oczyszczania ścieków 

2.TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG 
Taryfa określa jednolitą cenę za 1 m sześcienny wody oraz za 1 m sześcienny ścieków dla wszystkich grup odbiorców oraz 

stawkę opłaty abonamentowej, niezależną od ilości dostarczanej wody i od ilości odebranych ścieków. 

3.RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 
3.1 Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 
3.1.1 Jednolitą cenę za 1 m sześcienny dostarczanej wody w wysokości: 

 cena netto   VAT    cena brutto(z VAT) 

 3,77 zł    0,30 zł    4,07 zł 
3.2 Za zbiorowe odprowadzanie ścieków: 
3.2.1. Jednolitą cenę za 1 m sześcienny ścieków w wysokości: 

 cena netto   VAT    cena brutto(z VAT) 

 4,36 zł    0,35 zł    4,71 zł 
3.3 Stawka opłaty abonamentowej – niezależna od ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków, wyrażona  

      w złotych na odbiorcę usług za miesiąc w wysokości: 

                cena netto                                               VAT                                                     cena brutto(z VAT) 

                7,05 zł                                                    0,56 zł                                                    7,61 zł 
 
4.WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA 
    NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE 
4.1 Ilość wody dostarczanej dla odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza 

      głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia. 

4.2 Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 

      W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako  

      równą ilości wody pobranej lub w sposób określony w umowie. 

4.3 W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza, rozliczenia prowadzone są 

      w oparciu  o średnie zużycie wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem 

      nieprawidłowości. 

5.WARUNKI STOSOWANIA CEN I OPŁAT 
5.1 Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala 

      się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz ilości świadczonych usług. 

5.2 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 

      podanym na fakturze VAT. 

 

 

   

 


