
 

Szanowni Klienci 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 maja 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił 

zatwierdzoną taryfę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach, która będzie 

obowiązywać przez najbliższe 3 lata. Zgodnie z art. 24 e ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2017.328 t.j.) 

Wójt Gminy Łagiewniki zamieszcza zatwierdzoną taryfę na stronie BiP. 

Taryfa wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2018 roku.                                                                                                                 

 

Taryfy za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 1 czerwca 2018 r.: 

                                                                                                                                    Prezes Zarządu 

                                                                                                                                 /-/ 
    Stanisław Baranowski 

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ 

L.p. Nr Grupy Rodzaj cen i stawek 

w okresie od 1 do 12 
miesiąca 
obowiązywania taryfy 

w okresie od 13 do 24 
miesiąca 
obowiązywania taryfy 

w okresie od 25 do 36 
miesiąca 
obowiązywania taryfy 

 
Netto 

Brutto 

 
Netto* 

Brutto 

 
Netto 

Brutto 

stawka 
VAT: 

stawka 
VAT: 

stawka 
VAT: 

8% 8% 8% 

1 Grupa I 

Cele socjalno – bytowe, 
zaopatrzenie ludności, 
budynki użyteczności 
publicznej, usługowej, 
handlowej odbiorca 
posiada przyłącze 
wodociągowe oraz 
przyłącze kanalizacyjne – 
odczyt i rozliczenie na 
podstawie wskazań 
wodomierza 

– cena wody (zł/m3) 4,32 4,67 4,52 4,88 4,58 4,95 

– stawka opłaty 
abonamentowej   

 (w zł/odbiorcę/m-c) 
2,18 2,35 2,22 2,40 2,25 2,43 

2 Grupa II 

Cele socjalno – bytowe, 
zaopatrzenie ludności, 
budynki użyteczności 
publicznej, usługowej, 
handlowej odbiorca 
posiada tylko przyłącze 
wodociągowe - odczyt i 
rozliczenie na podstawie 
wskazań wodomierza 

– cena wody (zł/m3) 4,32 4,67 4,52 4,88 4,58 4,95 

– stawka opłaty 
abonamentowej  

(w zł/odbiorcę/m-c) 
3,82 4,13 3,94 4,26 3,99 4,31 

3 Grupa III 

Cele socjalno – bytowe, 
zaopatrzenie ludności, 
budynki użyteczności 
publicznej, usługowej, 
handlowej odbiorca 
posiada dodatkowy 
wodomierz do odczytu 
wody bezpowrotnie 
zużytej. 

– cena wody (zł/m3) 4,32 4,67 4,52 4,88 4,58 4,95 

– stawka opłaty 
abonamentowej 

 (w zł/odbiorcę/m-c) 
1,90 2,05 1,98 2,14 2,00 2,16 

4 Grupa IV 

Cele socjalno – bytowe, 
zaopatrzenie ludności, 
budynki użyteczności 
publicznej, usługowej, 
handlowej odbiorca 
posiada przyłącze 
wodociągowe – 
rozliczenie na podstawie 
przeciętnych norm zużycia 
wody.  

– cena wody (zł/m3) 4,32 4,67 4,52 4,88 4,58 4,95 

– stawka opłaty 
abonamentowej  

(w zł/odbiorcę/m-c) 
2,68 2,89 2,79 3,01 2,83 3,06 



 

 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

L.p. Nr grupy Rodzaj cen i stawek 

w okresie od 1 do 12 
miesiąca 
obowiązywania taryfy 

w okresie od 13 do 24 
miesiąca 
obowiązywania taryfy 

w okresie od 25 do 36 
miesiąca 
obowiązywania taryfy 

 
Netto 

Brutto 

 
Netto* 

Brutto 

 
Netto 

Brutto 

stawka 
VAT: 

stawka 
VAT: 

stawka 
VAT: 

8% 8% 8% 

1 Grupa I 

Ścieki bytowe – odbiór 
ścieków od ludności oraz 
z budynków użyteczności 
publicznej, usługowej, 
handlowej odbiorca 
posiada przyłącze 
wodociągowe oraz 
przyłącze kanalizacyjne – 
odczyt i rozliczenie za 
ilość odprowadzanych 
ścieków na podstawie 
zużycia wody według 
wskazań wodomierza 

– cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (zł/m3) 

9,01 9,73 9,17 9,90 9,41 10,16 

– stawka opłaty 
abonamentowej   

(w zł/odbiorcę/m-c) 
2,44 2,64 2,48 2,68 2,54 2,74 

2 Grupa II 

Ścieki bytowe – odbiór 
ścieków od ludności oraz 
z budynków użyteczności 
publicznej, usługowej, 
handlowej odbiorca 
posiada tylko przyłącze 
kanalizacyjne – odczyt i 
rozliczenie za ilość 
odprowadzanych 
ścieków na podstawie 
zużycia wody według 
wskazań 
wodomierza/przepływo
mierza 

– cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (zł/m3) 

9,01 9,73 9,17 9,90 9,41 10,16 

– stawka opłaty 
abonamentowej  

(w zł/odbiorcę/m-c) 
3,26 3,52 3,32 3,59 3,40 3,67 

3 Grupa III 

Ścieki bytowe – odbiór 
ścieków od ludności oraz 
z budynków użyteczności 
publicznej, usługowej, 
handlowej  odbiorca 
posiada tylko przyłącze 
kanalizacyjne – 
rozliczenie na podstawie 
przeciętnych norm 
zużycia 

– cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (zł/m3) 

9,01 9,73 9,17 9,90 9,41 10,16 

– stawka opłaty 
abonamentowej 

(w zł/odbiorcę/m-c) 
3,14 3,39 3,19 3,45 3,27 3,53 

 

 

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XLI/227/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 czerwca 2013 r., 

ustala się dopłatę dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków posiadających zawarte 

umowy z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w organizacji w Łagiewnikach w wysokości 3,23 zł 

netto do 1 m3 odprowadzonych ścieków. 

                                                                                                                        

  Prezes Zarządu 

                                                                                                                     /-/ 

              Stanisław Baranowski 
 

 


