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I N F O R M A C J A 

 
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Oddział w Piechowicach ul. Cieplicka 28 

 
informuje, że w dniu 29.05.2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

opublikowało na swojej stronie BIP  Decyzję Nr WR.RET.070.73.2018.PK zatwierdzającą 

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dotyczących 
Gminy Miejskiej Piechowice wnioskowaną przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. 
W związku z powyższym działając na podstawie art. 24e ust. 3 i art. 24f ust. 1   ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328) 

informujemy, że na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w okresie od 06.06.2018r. do 

05.06.2019r. będą obowiązywać następujące  ceny taryfowe za wodę i ścieki: 

 

Taryfa za dostawę wody dla: 
 

    1.   Odbiorcy indywidualni   -  8,19 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 8,84 zł/m3 (brutto) 

    2.   Przemysł, usługi i inna działalność gosp. -  8,19 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 8,84 zł/m3 (brutto) 

    3.   Użytk. rodzinnych ogródków działk. -  8,19 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 8,84 zł/m3(brutto) 

 

Taryfa za odprowadzanie ścieków dla: 
    1.   Odbiorcy indywidualni   -  14,84 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 16,03 zł/m3 (brutto) 

    2.   Przemysł, usługi i inna działalność gosp. -  14,84 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 16,03 zł/m3 (brutto) 

    3.   Użytk. rodzinnych ogródków działk. -  brak 

    

Uchwałą Rady Miasta Piechowice Nr 15/III/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. ustalone zostały 

dopłaty dla odbiorców  usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 
 

§1. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 5 czerwca 2019 r. ustala się następujące dopłaty do dostarczonej 

wody oraz odprowadzonych ścieków dla następujących taryfowych grup odbiorców: 

 

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę za 1 m3 dostarczonej wody dla:  
a) Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) –  dopłata obejmuje 3m3 wody zużytej 

miesięcznie na osobę i wynosi:  -  1,86 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 2,01 zł/m3 (brutto) 

b) Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych ogródków działkowych  

      -  1,86 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 2,01 zł/m3(brutto) 

 

2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m3 odprowadzanych ścieków dla:  
a) Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - dopłata obejmuje 3m3 odprowadzanych 

ścieków miesięcznie na osobę:  -  4,54 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 4,90 zł/m3 (brutto) 

b)   Grupa 3 – użytkownicy rodzinnych ogródków działkowych:  -  0,00 zł/m3 netto 
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