
Informacja o  cenach za wodę i ścieki  
od 12 grudnia 2017 r. 

 
Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, opublikowanej w Dz.U. poz. 

2180 z dnia 27 października 2017 r., od 12 grudnia 2017 r. do 09 czerwca 2018 

r.  na terenie Piechowic będą obowiązywać nowe taryfowe ceny za wodę i 

ścieki.  
 

Zmienione zostały również dopłaty  do cen wody i ścieków, gdyż Rada 

Miasta Piechowice w dniu 08 grudnia 2017 r. uchwaliła nowe  dopłaty  do 

cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych  i rodzinnych ogródków 

działkowych na okres od 12 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. – uchwała 

nr 265/XLIII/2017 z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie dopłat do cen dostarczonej wody i odprowadzanych 

ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) i użytkowników rodzinnych ogródków 

działkowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice. Uchwalenie nowych dopłat spowoduje, 

iż mimo wzrostu taryfy za  wodę i ścieki, ceny dla odbiorców  z Grupy 1 –

odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz z Grupy 3 – 

użytkownicy rodzinnych ogródków działkowych pozostaną na 

dotychczasowym poziomie (nie zmienią się). 
 

Od dnia 12 grudnia 2017 r. do 09 czerwca 2018 r.  
 
będą obowiązywać nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.  

 
Cena taryfowa za zbiorowe dostarczanie wody dla: 

1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe)  - 8,23 zł/m³ (netto) = 8,89 zł (brutto)  

2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza  - 8,23 zł/m³ (netto) = 8,89 zł (brutto)  

3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych ogródków działkowych - 8,23 zł/m³ (netto) = 8,89 zł (brutto)  
 

Cena taryfowa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla:  

 

1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe)  - 14,74 zł/m³ (netto) = 15,92 zł (brutto)  

2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza  - 14,74 zł/m³ (netto) = 15,92 zł (brutto) 

 
Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 265/XLIII/2017 z dnia 08.12.2017 r. zatwierdzone zostały nowe 

wysokości dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków:  

 
Dopłata do ceny za zbiorowe dostarczanie wody dla:  

 

1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe)  - 1,90 zł/m³ (netto) = 2,05 zł (brutto)  

2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza  - 0,00 zł/m³ (netto) = 0,00 zł (brutto)  

3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych ogródków działkowych  - 1,90 zł/m³ (netto) = 2,05 zł (brutto) 
 

Dopłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla:  

 

1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe)  - 4.43 zł/m³ (netto) = 4,78 zł (brutto)  

2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza  - 0,00 zł/m³ (netto) = 0,00 zł (brutto) 
 

 

 

 

W związku z powyższym odbiorców usług  obowiązywać będą następujące ceny:  



 
Cena za zbiorowe dostarczanie wody po dopłacie dla:  

 

1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe)  - 6,33 zł/m³ (netto) = 6,84 zł (brutto)  

2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza   - 8,23 zł/m³ (netto) = 8,89 zł (brutto)  

3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych ogródków działkowych - 6,33 zł/m³ (netto) = 6,84 zł (brutto) 

 
Cena za zbiorowe odprowadzanie ścieków po dopłacie dla:  

 

1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe)  - 10,31 zł/m³ (netto) = 11,13 zł (brutto)  

2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza – 14,74 zł/m³ (netto) = 15,92 zł (brutto) 

 
Powyższe ceny obowiązują w okresie od 12.12.2017 r. do 09.06.2018 r. 
 

Informujemy również, że na mocy zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, opublikowanej w Dz.U. poz. 

2180 z dnia 27 października 2017 r., nowa ww. taryfa będzie obowiązywała przez 180 

dni tj. w okresie od 12 grudnia 2017 r. do 09 czerwca 2018. Ustawa ta wprowadza szereg 

istotnych zmian dotyczących  zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Taryfy będą 

zatwierdzane na okres trzech lat przez nowo powołany organ regulacyjny tj. WODY 

POLSKIE, a nie jak obecnie przez rady gmin. Jak dotychczas przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne (w przypadku Piechowic jest to KSWiK Sp. z o.o.) będzie 

wnioskowało do organu regulacyjnego o zatwierdzenie kolejnej taryfy, natomiast gmina i 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będą stronami w postępowaniu 

administracyjnym dotyczącym wydania decyzji zatwierdzającej taryfę w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Burmistrz Miasta Piechowice 

   /-/ Witold Rudolf                            


