
 Zarząd Spółki 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku 

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. 
 

na podstawie art. 24, ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 nr 123, poz. 858 ze zm.) 

niniejszym informuje: 

 
Na podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 nr 123, poz. 858 ze zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku 

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. wprowadza 

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miejscowości Prężynka (Gmina Lubrza)  na okres o dnia 1 lipca 

2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.: 

l. Taryfowe ceny i stawki opłat z tytułu dostarczanej wody z urządzeń wodociągowych w Gminie 

Prudnik                        

 

Podane w tabeli stawki są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący 

należny podatek od towarów i usług (VAT ) 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Taryfowa  
grupa 

odbiorców  
usług 

 

rodzaje cen  
i stawek opłat 

Wielkość cen 
 i stawek opłat 

 1 2 3 

1 Grupa I 
Zaopatrzenie w wodę 
1)  gospodarstwa domowe,  
2) placówki oświatowe, służby zdrowia, 

instytucje, przemysł spożywczy i 
pozostały 

3) woda pobrana z publicznych studni 
i hydrantów, woda zużyta do zasilania 
publicznych fontann, na cele 
przeciwpożarowe, do zraszania 
publicznych ulic i terenów zielonych 

4) Stawki opłat 
a) w rozliczeniu w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego 
 
b) w rozliczeniu w oparciu o wskazania 

wodomierza dodatkowego, 
mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej 

c) w rozliczeniu z osobą korzystającą z 
lokalu w budynku wielolokalowym 

d) w rozliczeniach na podstawie norm 
zużycia wody 

- cena wody (zł/m
3
) 

- cena wody (zł/m
3
) 

 
 
- cena wody (zł/m

3
) 

 
 
 
 
 
stawka opłaty abonamentowej 
na odbiorcę  (zł/odb./m-c) 
 
stawka opłaty abonamentowej 
na odbiorcę  (zł/odb./m-c) 

stawka opłaty abonamentowej na 
odbiorcę (zł/odb./m-c) 
stawka opłaty abonamentowej na 
odbiorcę (zł/odb./m-c) 
 

 
 

2,67 
2,67 

 
 

2,67 
 
 
 
 
 

5,88 
 
 

3,38 
 
 

4,88 
 


