
                                               I N F O R M A C J A O ZMIANIE CEN OD 26.01.2023 r. 

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej  informuje, że z dniem 30.10.2021r. weszły w życie  nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i odprowadzanie ścieków zgodnie z Decyzją Nr KR.RZT.70.367.2021 z dnia  20.10.2021r. wydaną przez PGW Wody Polskie  

w Krakowie.  

 

 I   DOSTAWA WODY 

1. Dla  wszystkich odbiorców usług                                        - netto    5,44zł/m3     brutto        5,88 zł/m3 

2. Opłata abonamentowa : 

    a/ opłata stała - okres rozliczeniowy 1-miesięczny                                     - netto   15,05 zł,          brutto     16,25 zł 

    b/ opłata stała - okres rozliczeniowy 1-miesięczny e-faktura                                       - netto   12,89 zł,          brutto     13,92 zł 

    c/ opłata stała - okres rozliczeniowy 3-miesięczny                                                        - netto   29,73 zł,          brutto     32,11 zł 

    d/ opłata stała - okres rozliczeniowy 3-miesięczny e-faktura                                        - netto   20,82 zł,          brutto      22,49 zł 

 

II   ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

1. Dla wszystkich odbiorców usług                                                    - netto      5,63 zł/m3   brutto      6,08 zł/m3 

2. Opłata abonamentowa : 

     a/ opłata stała - okres rozliczeniowy 1-miesięczny                                                       - netto      4,38 zł,         brutto       4,73 zł 

     b/ opłata stała - okres rozliczeniowy 1-miesięczny e-faktura                                       - netto      3,16 zł          brutto       3,41 zł  

     c/ opłata stała - okres rozliczeniowy 3-miesięczny                                                       - netto      6,21 zł,         brutto       6,71 zł 

     d/ opłata stała - okres rozliczeniowy 3-miesięczny e-faktura                                       - netto      4,73 zł,         brutto       5,11 zł 

 
 

       IV   Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/380/2022 Rady Miasta  Sucha Beskidzka  z dnia 29.12.2022 r. w sprawie dopłaty  

               za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na 2023 r. - od dnia 26.01.2023r.  

          -  po uwzględnieniu dopłat  do taryf  cena za dostawę  wodę wynosi: 

          Dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych    - netto   5,04 zł/m3,    brutto       5,44 zł/m3 

          Dla pozostałych odbiorców                                                                       - netto   5,44 zł/m3,    brutto       5,88 zł/m3 

           - po uwzględnieniu dopłat do taryf  cena za  odprowadzenie ścieków wynosi: 

          Dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowy        - netto   5,03 zł /m3,   brutto       5,43 zł/m3   

          Dla pozostałych odbiorców                                                                                                   - netto   5,63 zł/m3,    brutto       6,08  zł/m3 


