INFORMACJA DOTYCZĄCA CZASU OBOWIĄZYWANIA TARYFY DLA ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
na terenie miasta Przeworsk, gminy Przeworsk i gminy Zarzecze
(skrót sporządzony na podstawie obowiązującej taryfy)
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje swoich klientów, że na mocy Decyzji Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 maja 2021 r.,
Nr RZ.RZT.70.157.2021.MKO została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie miasta Przeworsk, gminy Przeworsk i gminy Zarzecze na okres 3 lat (do pobrania taryfa)

Taryfa obowiązuje od dnia 17.06.2021 r.
Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
Odbiorcy korzystający z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:
Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych
i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach oraz skutki niedotrzymania terminu
zapłaty.
- Okres rozliczeniowy dla wszystkich odbiorców usług wynosi jeden miesiąc.
- W przypadku, gdy odbiorca posiada więcej niż jeden wodomierz główny, stała opłata abonamentowa naliczona jest na każdy wodomierz.
- Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w przesłanej odbiorcy fakturze.
- Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku –
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
- Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
- W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej
lub określonej w umowie.
- W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy
wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
- Woda zużyta na cele przeciwpożarowe rozliczana jest zgodnie z § 32 obowiązującego w Przedsiębiorstwie Regulaminu, tj. za wodę
zużytą na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Miasto, na podstawie obowiązującej w taryfie ceny 1m3 dla taryfowej grupy
odbiorców nr 4. Ilość wody pobranej na ten cel wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru jest ustalana i fakturowana
na podstawie pisemnych informacji złożonej przez jednostkę Straży Pożarnej lub upoważnionego pracownika Gminy. W latach 20172020 PGK nie miało żadnych zgłoszeń o pobranej wodzie na ten cel.
W taryfie przyjęto miesięczny okres rozliczeniowy. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za świadczone usługi w terminie określonym na
fakturze, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
-

Cena za 1 m3 wody pobranej oraz opłat stałych (w złotych, netto):

Lp.

1

2

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Taryfa w
okresie od
17.06.2021r.
do
16.06.2022r.

Taryfa w
okresie od
17.06.2022r.
do
16.06.2023r.

Taryfa w
okresie od
17.06.2023r.
do
16.06.2024r.

Grupa 1 - odbiorcy pobierający wodę - cena wody (zł/m3)
przeznaczoną do celów realizacji zadań
własnych gminy w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia przez ludzi, zamieszkujących w
budynkach jednorodzinnych, rozliczanych wg
wskazań
wodomierza
głównego - stawka opłaty abonamentowej
(gospodarstwa domowe)
(zł/odb/m-c)

4,25

4,29

4,34

3,70

3,78

3,86

Grupa 2 - odbiorcy pobierający wodę - cena wody (zł/m3)
przeznaczoną do o celów realizacji zadań
własnych gminy w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia przez ludzi, zamieszkujących w
budynkach wielolokalowych, rozliczanych wg
wskazań wodomierzy głównych (budynki - stawka opłaty abonamentowej
spółdzielni i wspólnot)
(zł/odb/m-c)

4,24

4,29

4,34

3,70

3,78

3,86

3

4

Grupa 3 - odbiorcy pobierający wodę - cena wody (zł/m3)
przeznaczoną do celów realizacji zadań
własnych gminy w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia przez ludzi, wg przeciętnych - stawka opłaty abonamentowej
norm zużycia wody
(zł/odb/m-c)

4,25

4,29

4,35

2,59

2,64

2,70

Grupa 4 -odbiorcy pobierający wodę na inne - cena wody (zł/m3)
cele niż odbiorcy Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3;
woda pobrana w związku z prowadzoną
działalnością
przemysłową,
handlową,
usługową, szkolnictwem, służbą zdrowia,
administracja; woda pobrana ze zdrojów
ulicznych, dla zasilenia fontann, celów ppoż,
dla myjni samochodowych itp., rozliczanych - stawka opłaty abonamentowej
wg wskazań wodomierzy głównych
(zł/odb/m-c)

4,33

4,37

4,42

7,40

7,55

7,72

Cena za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków oraz opłat stałych
(w złotych, netto):

Lp.

1

2

3

4

5

6

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Taryfa w
okresie od
17.06.2021r.
do
16.06.2022r.

Taryfa w
okresie od
17.06.2022r.
do
16.06.2023r.

Taryfa w
okresie od
17.06.2023r.
do
16.06.2024r.

Grupa 1 - odbiorcy odprowadzający ścieki - cena ścieków (zł/m3)
bytowe
pochodzące
z
budynków
jednorodzinnych, rozliczanych wg wskazań
wodomierza
głównego
(gospodarstwa - stawka opłaty abonamentowej
domowe)
(zł/odb/m-c)

5,05

5,08

5,10

3,81

3,85

3,85

Grupa 2 - odbiorcy odprowadzający ścieki - cena ścieków (zł/m3)
bytowe
pochodzące
z
budynków
wielolokalowych, rozliczanych wg wskazań
wodomierza
głównego
(mieszkańcy - stawka opłaty abonamentowej
budynków spółdzielni i wspólnot)
(zł/odb/m-c)

5,05

5,08

5,10

3,81

3,85

3,85

Grupa 3 - odbiorcy odprowadzający ścieki - cena ścieków (zł/m3)
bytowe
pochodzące
z
budynków
jednorodzinnych
i
wielorodzinnych,
rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia - stawka opłaty abonamentowej
wody (gospodarstwa domowe)
(zł/odb/m-c)

5,05

5,08

5,10

2,67

2,70

2,70

Grupa 4 - odbiorcy odprowadzający ścieki - cena ścieków (zł/m3)
bytowe
powstające
z
prowadzonej
działalności
handlowej,
usługowej,
szkolnictwa, służby zdrowia, administracji - stawka opłaty abonamentowej
itp. wg wskazań wodomierza
(zł/odb/m-c)

5,05

5,08

5,10

7,62

7,70

7,70

- cena ścieków (zł/m3)
Grupa 5 - odbiorcy odprowadzający ścieki
komunalne (bytowe+przemysłowe o ChZT ≤
- stawka opłaty abonamentowej
900 mg/dm3) wg wskazań wodomierza
(zł/odb/m-c)

5,97

6,00

6,01

8,60

10,58

11,00

- cena ścieków (zł/m3)
Grupa 6 - odbiorcy odprowadzający ścieki
komunalne (bytowe+przemysłowe o ChZT ˃
- stawka opłaty abonamentowej
900 mg/dm3) wg wskazań wodomierza
(zł/odb/m-c)

10,22

10,25

10,26

43,00

52,90

55,00

