
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH
W PASŁĘKU - JEDNOSTKA OPERATORSKA - Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 35c            14-400  Pasłęk                       woj. warmińsko-mazurskie
tel/fax: /055/-649-40-62 (63)               e-mail: firma@puwk.pl            www.puwk.pl
Zarejestrowana            Kapitał zakładowy:  Nr rachunku bankowego:  
pod nr  KRS 0000105752            309 500 zł            32102017520000020200706903
w Sądzie Rejonowym w Olsztynie          REGON 170961101 NIP 578- 27 – 46 – 620

K O M U N I K A T

Przedsiębiorstwo  Usług  Wodno-Kanalizacyjnych  w  Pasłęku  uprzejmie  informuje,
że  na  podstawie  art.  24  ust.  5  Ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu
w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu   ścieków /Dz. U. 2006r.  nr 123, poz.  858 z późn. zm./,
od  dnia  01.01.2015  r.   wchodzą  w  życie  nowe  taryfy  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę
i  zbiorowego odprowadzania  ścieków, zatwierdzone  Uchwałą   Nr  VIII/80/14  Rady Miejskiej
w Pasłęku.

Okres obowiązywania taryf:  01.01.2015 r do 31.12.2015 r.

UJĘCIE PASŁĘK

Lp.

Wyszczególnienie
Taryfa nowa

netto
Taryfa nowa

bruttoTaryfowa grupa odbiorców
Rodzaj cen

i stawek opłat

1 2 3 4 5

1.

Gospodarstwa  domowe,
przemysłowi  i  poza
przemysłowi  odbiorcy  usług
(wszyscy)

Cena za
1 m3/zł

dostarczanej
wody

2,41 2,60

2. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę  wg: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
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UJĘCIE SUROWE

Lp.

Wyszczególnienie
Taryfa nowa

netto
Taryfa nowa

bruttoTaryfowa grupa odbiorców
Rodzaj cen

i stawek opłat

1 2 3 4 5

1.

Gospodarstwa  domowe,
przemysłowi  i  poza
przemysłowi  odbiorcy  usług
(wszyscy)

Cena za
1 m3/zł

dostarczanej
wody

4,35
4,70

2. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę  wg: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,A8

UJĘCIE KRASIN

Lp.

Wyszczególnienie
Taryfa nowa

netto
Taryfa nowa

bruttoTaryfowa grupa odbiorców
Rodzaj cen

i stawek opłat

1 2 3 4 5

1.

Gospodarstwa  domowe,
przemysłowi  i  poza
przemysłowi  odbiorcy  usług
(wszyscy)

Cena za
1 m3/zl

dostarczanej
wody

4,21
4,55

2. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę  wg: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
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UJĘCIE ANGLITY

Lp.

Wyszczególnienie
Taryfa nowa

netto
Taryfa nowa

bruttoTaryfowa grupa odbiorców
Rodzaj cen

i stawek opłat

1 2 3 4 5

1.

Gospodarstwa  domowe,
przemysłowi  i  poza
przemysłowi  odbiorcy  usług
(wszyscy)

Cena za
1 m3/zł

dostarczanej
wody

4,32
4,67

2. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę  wg: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8

KANALIZACJA

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfa nowa
netto

Taryfa nowa
brutto

Taryfowa grupa
odbiorców Rodzaj cen

i stawek opłat

1 2 3 4 5

1.

Gospodarstwa  domowe,
przemysłowi  i  poza
przemysłowi odbiorcy usług
(wszyscy)

Cena za 1 m3/zł
odprowadzonyc

h ścieków
4,49

4,85

2. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w/g A2, A4, A,6, A8
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STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH DLA WSZYSTKICH UJĘĆ WODY

Dla odbiorców rozliczanych w okresach miesięcznych

Abonament Kategoria odbiorców
usług

Cena netto Cena brutto Jednostka miary

A1 dla odbiorców wody
w rozliczeniach w 
oparciu  o wskazania 
wodomierza głównego

7,23 7,81
zł/za jednostkę odczytu 
wodomierza, rozliczenia 
należności i gotowości do 
świadczenia usług dostarczania 
wody/okres rozliczeniowy

A2 dla odbiorców wody    
i ścieków
w rozliczeniach           
w oparciu  o 
wskazania 
wodomierza głównego

7,62 8,23
zł/za jednostkę odczytu 
wodomierza, rozliczenia 
należności i gotowości do 
świadczenia usług dostarczania 
wody  i odprowadzania 
ścieków/ okres rozliczeniowy

A3 dla odbiorców wody 
rozliczanych wg          
norm – ryczałt

4,32 4,67
zł/za jednostkę rozliczenia         
i gotowości do świadczenia       
usług /okres rozliczeniowy

A4 dla odbiorców wody    
i ścieków rozliczanych
wg norm – ryczałt

4,71 5,09
zł/za jednostkę rozliczenia         
i gotowości do świadczenia       
usług /okres rozliczeniowy

Dla odbiorców rozliczanych w okresach 2- miesięcznych

Abonament Kategoria odbiorców
usług

Cena netto Cena
brutto

Jednostka miary

A5 dla odbiorców wody
w rozliczeniach           
w oparciu  o 
wskazania 
wodomierza głównego

7,41 8,00
zł/za jednostkę odczytu 
wodomierza, rozliczenia 
należności i gotowości do 
świadczenia usług dostarczania 
wody/okres rozliczeniowy

A6 dla odbiorców wody    
i ścieków
w rozliczeniach           
w oparciu  o 
wskazania 
wodomierza głównego

8,19 8,85
zł/za jednostkę odczytu 
wodomierza, rozliczenia 
należności i gotowości do 
świadczenia usług dostarczania 
wody  i odprowadzania 
ścieków/ okres rozliczeniowy

A7 dla odbiorców wody 
rozliczanych
wg norm – ryczałt

4,50 4,86
zł/za jednostkę rozliczenia         
i gotowości do świadczenia 
usług/okres rozliczeniowy

A8 dla odbiorców wody    
i ścieków rozliczanych
wg norm – ryczałt

5,28 5,70
zł/za jednostkę rozliczenia         
i gotowości do świadczenia 
usług/okres rozliczeniowy
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