Na podstawie Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ogłoszonej w dniu 16 maja 2018 roku
Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. wprowadza na terenie miasta Tarnobrzeg taryfę dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującą od
dnia 24 maja 2018 roku do dnia 23 maja 2021 roku:
I. Wielkość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Wyszczególnienie

Rodzaj cen i
stawek opłat

Taryfowa grupa odbiorców usług

cena wody
( zł/m3)
stawka opłaty
abonamentowej
( zł/m-c)

Grupa 1

Grupa 2

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie
w wodę
W okresie od
W okresie od
W okresie od
1 do 12
13 do 24
25 do 36
miesiąca
miesiąca
miesiąca
obowiązywani obowiązywani obowiązywania
a taryfy
a taryfy
taryfy

4,68

4,66

5,18

5,77

5,77

5,77

cena wody
( zł/m3)

4,68

4,66

5,18

stawka opłaty
abonamentowej
( zł/m-c)

5,77

5,77

5,77

Do taryfowej grupy 1 odbiorców usług zaopatrzenia w wodę należą odbiorcy usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe, przemysłowi
i pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość dostarczonej wody według wskazań
wodomierza głównego
Do taryfowej grupy 2 odbiorców usług zaopatrzenia w wodę należą gospodarstwa
domowe korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych oraz użytkownicy lokali
użytkowych, usługowych i handlowych w budynkach wielolokalowych
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę usług/okres rozliczeniowy.
Odbiorcą usług jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowych z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na podstawie pisemnej umowy ze Spółką, przy czym jeżeli odbiorca
usług posiadania kilka nieruchomości wyposażonych w wodomierze główne, stawka opłaty
abonamentowej dotyczy każdego wodomierza głównego będącego w posiadaniu odbiorcy
usług. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy również osób korzystających z lokali
w budynku wielolokalowym
II.

Wielkość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków:
Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców
usług

Grupa 1

Rodzaj cen i
stawek opłat
cena usługi
odprowadzania
ścieków ( zł/m3)
stawka opłaty
abonamentowej
( zł/m-c)

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie
ścieków
W okresie od
W okresie od 1
W okresie od 13
25 do 36
do 12 miesiąca
do 24 miesiąca
miesiąca
obowiązywania
obowiązywania
obowiązywania
taryfy
taryfy
taryfy

5,12

5,40

6,19

2,17

2,17

2,17

Grupa 2
.

Grupa 3

cena usługi
odprowadzania
ścieków
( zł/m3)
stawka opłaty
abonamentowej
( zł/m-c)
cena usługi
odprowadzania
ścieków
( zł/m3)
stawka opłaty
abonamentowej
( zł/m-c)

5,12

5,40

6,19

2,17

2,17

2,17

4,94

4,79

5,11

2,17

2,17

2,17

Do taryfowej grupy 1 odbiorców usług odprowadzania ścieków należą odbiorcy usług
zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. w szczególności gospodarstwa domowe,
przemysłowi i pozostali odbiorcy usług rozliczani według ilości odprowadzonych ścieków
ustalonych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
Do taryfowej grupy 2 odbiorców usług odprowadzania ścieków należą gospodarstwa
domowe korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych oraz użytkownicy lokali
użytkowych, usługowych i handlowych w budynkach wielolokalowych oraz odbiorcy
posiadający własne ujęcia wody.
Do taryfowej grupy 3 odbiorców usług odprowadzania ścieków należą odbiorcy usług
zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. przemysłowi i pozostali odbiorcy usług rozliczani
według ilości odprowadzonych ścieków ustalonych na podstawie wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego, znajdujący się w strefie przemysłowej w Machowie
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę usług/okres rozliczeniowy.
Odbiorcą usług jest każdy, kto korzysta z usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy ze Spółką, przy czym jeżeli odbiorca
usług posiadania kilka nieruchomości wyposażonych w urządzenia pomiarowe i/lub
wodomierze główne, stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdego urządzenia
pomiarowego i/lub wodomierza głównego będącego w posiadaniu odbiorcy usług. Stawka
opłaty abonamentowej dotyczy również osób korzystających z lokali w budynku
wielolokalowym i odbiorców mających wodomierz zamontowany na instalacji
indywidualnego ujęcia wody
W tabelach podane zostały ceny i stawki opłat netto. Zgodnie z obowiązującymi obecnie
przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

