Gozdnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Gozdnica, dn. 23.06.2021r

Na podstawie Art. 24e, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, zamieszcza się zatwierdzoną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Gozdnica na okresie 3 lat, ustaloną przez GPWiK sp. z o.o.
w Gozdnicy. Nowa taryfa zgodnie z Art. 24f ust.1 obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
WYSOKOŚĆ CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ W KOLEJNYCH 3 LATACH OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
Wielkość cen i stawek opłat netto*

Wyszczególnienie
taryfowa grup
odbiorców
usług

rodzaj cen i stawek opłat

od 01.07.2021r
do 30.06.2022r

od 01.07.2022r
do 30.06.2023r

od 01.07.2023r
do 30.06.2024r

1

2

3

4

5

- cena usługi dostawy wody (zł/m3)

7,19

7,39

7,52

- stawka opłaty abonamentowej
(zł/m-c)

8,50

8,50

8,50

- cena usługi dostawy wody (zł/m3)

7,75

7,96

8,11

- stawka opłaty abonamentowej
(zł/m-c)

9,00

9,00

9,00

Grupa 1

Grupa 2

**

**

WYSOKOŚĆ CEN ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI W KOLEJNYCH 3 LATACH OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
Wielkość cen i stawek opłat netto*

Wyszczególnienie
taryfowa grup
odbiorców
usług
1

Grupa 1**

Grupa 2**

rodzaj cen i stawek opłat

od 01.07.2021r
do 30.06.2022r

od 01.07.2022r
do 30.06.2023r

od 01.07.2023r
do 30.06.2024r

2

3

4

5

10,10

10,34

10,69

9,00

9,00

9,00

11,03

11,30

11,70

9,50

9,50

9,50

- cena usługi odprowadzania ścieków
(zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
(zł/m-c)
-cena usługi odprowadzania ścieków
(zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej
(zł/m-c)

*

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 3 do 5 dolicza się podatek od towarów i usług (VAT),
w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
**
Grupa 1 - Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość
dostarczonej wody, ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz przeciętnych norm zużycia
wody (woda przeznaczona do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. gospodarstwa domowe) oraz odbiorcy
odprowadzający ścieki.
Siedziba Spółki
ul. 3 Maja 6
NIP 924-176-57-43; REGON 978062363
68 – 130 Gozdnica
e-mail: gpwik@gozdnica.pl
Tel. 68 360 10 29
www.gpwikgozdnica.pl
KRS nr 0000176307-Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydz. Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 947.500,- PLN

Grupa 2 - Odbiorcy wody nie wymienieni w punkcie 1 - przemysłowi odbiorcy usług - odbiorcy zużywający
wodę w procesach produkcyjnych i technologicznych, zakłady i punkty prowadzące działalność np. handlową,
przemysłową, transportową lub usługową oraz Gmina Gozdnica w zakresie opłat określonych w artykule 22
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz
odbiorcy odprowadzający ścieki.

Pełna treść zatwierdzonej taryfy i Decyzji WR.RZT.70.196.2021 ogłoszonej w dniu 23.06.2021 r. jest
do pobrania w biurze przedsiębiorstwa i na stronie przedsiębiorstwa www.gpwikgozdnica.pl oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie pod linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-nr-wr-rzt-70-196-2021.html

Prezes Zarządu GPWiK Sp. z o.o.
Mirosław Biały

