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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Adres: ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce                                  tel.12 286 32 35, 12 285 02 61, fax. 12 306 70 09                          

puk@zielonki.pl     www.puk.zielonki.pl                                             NIP 945-18-38-218,  REGON351535114            
KRS 0000119996      -      Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 10.325.006 zł 

 ___________________________________________________________________________  

 

L.dz. PUK 489/2015 

Węgrzce, 4 stycznia 2016 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

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

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 139), Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych w Zielonkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 

29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę nr XIII/87/2015 w sprawie taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 

1 lutego 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. 

 

Nowa taryfa, która od dnia 1 lutego 2016 r. przez rok będzie obowiązywać na terenie gminy 

Zielonki zawiera następujące ceny i stawki opłat: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Cena/stawka 

netto w zł 

Cena/stawka 

brutto w zł 

1. 
Cena za 1 m3 dostarczonej wody (dla wszystkich 

Odbiorców Usług) 
3,17 3,42 

2. 
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (dla 

wszystkich Odbiorców Usług) 
5,84 6,31 

3. 

Stawka opłaty abonamentowej w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę na odbiorcę na 

okres rozliczeniowy dla taryfowej grupy Odbiorców 

Usług: 

 

3.1. 
Grupa W1: gospodarstwa domowe, przemysłowi 

i pozostali Odbiorcy Usług rozliczani według 
4,86 5,25 
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Lp. Wyszczególnienie 
Cena/stawka 

netto w zł 

Cena/stawka 

brutto w zł 

wskazań wodomierza głównego w okresach 

jednomiesięcznych 

3.2. 

Grupa W2: gospodarstwa domowe, przemysłowi 

i pozostali Odbiorcy Usług rozliczani według 

wskazań wodomierza głównego co dwa miesiące 

6,14 6,63 

3.3. 

Grupa W3: gospodarstwa domowe, przemysłowi 

i pozostali Odbiorcy Usług rozliczani na podstawie 

przeciętnych norm zużycia wody co dwa miesiące 

3,92 4,23 

3.4. 

Grupa W4: gospodarstwa domowe w lokalach 

w budynkach wielolokalowych oraz użytkownicy 

lokali użytkowych, usługowych i handlowych 

w budynkach wielolokalowych oraz Odbiorcy Usług 

rozliczani według wskazań wodomierza 

dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej co dwa miesiące 

3,58 3,87 

4. 

Stawka opłaty abonamentowej w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków na odbiorcę na 

okres rozliczeniowy dla taryfowej grupy Odbiorców 

Usług: 

 

4.1. 
Grupa K1: wszyscy Odbiorcy Usług rozliczani 

w okresach jednomiesięcznych 
3,54 3,82 

4.2. 
Grupa K2: wszyscy Odbiorcy Usług  rozliczani co 

dwa miesiące 
5,72 6,18 

5. 
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń 

wodociągowych 
204,25 220,59 

6. 
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń 

kanalizacyjnych 
204,25 220,59 

7. 
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń 

wodociągowo-kanalizacyjnych 
382,50 413,10 
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Ceny i stawki brutto zawierają 8% podatek VAT 

 


