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O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 
 
            Na podstawie  decyzji  z dnia  22 maja 2018 r  przez Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody 
Polskie   (WR.RET.070.182.2018.MK) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu  została  zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
odprowadzania ścieków  w związku  z powyższym 
Wodociągi  Srebrnogórskie  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Budzowie  ogłasza 
taryfęza  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków  obowiązującą  od 
dnia  18  czerwca 2018r do  17.06.2019r 
1.  Zgodnie z w/w  decyzją  wynoszą: 
a) za 1 m3 dostarczonej wody na terenie Gminy Stoszowice bez miejscowości  
    Lutomierz  wynosi   7,74  zł  (netto), 
b) za 1 m3 dostarczonej wody dla miejscowości  Lutomierz wynosi  7,74  zł (netto), 
c) za 1 m3 ścieków  wprowadzonych  do  sieci  kanalizacyjnej  wynosi 8,74 zł  (netto), 
d)opłata abonamentowa dla odbiorców posiadających wodomierze wynosi3,85  zł  (netto) za każdy wodomierz 
za  1 miesiąc. 
2. Ponadto informujemy, że na podstawie art. 24 ust 6  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r  nr 139  Rada Gminy Stoszowice  
Uchwałą nr XXIII/142/2016 z  dnia  26 października 2016r  wprowadziła  dopłaty do taryf  w 
wysokości: 
a)za  1 m3  wody  na terenie Gminy Stoszowice bez miejscowości Lutomierz w wysokości 
    1,42 zł netto, 
b)  za   1 m3 wody dla miejscowości Lutomierz  wynosi 1,76 zł (netto). 
c)  za  1 m3 ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej wynosi  2,04 zł (netto). 
3. Po uwzględnieniu dopłaty, opłaty za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków w okresie od dnia 18 czerwca 2018r  do dnia  17 czerwca  2019r  będą 
wynosić: 
a) cena  za 1 m3 dostarczonej wody na terenie Gminy Stoszowice bez miejscowości Lutomierz  wynosi  6,32 zł 
netto. 
b) cena  za 1 m3 dostarczonej wody dla miejscowości  Lutomierz wynosi  5,98 zł (netto), 
c) cena  za 1 m3 ścieków  wprowadzonych  do  sieci  kanalizacyjnej  wynosi 6,70 zł (netto), 
d) opłata abonamentowa dla odbiorców posiadających wodomierze wynosi3,85 zł (netto) za każdy wodomierz  
oraz  ryczałt  za  1 miesiąc. 
Do cen określonych w taryfie będzie doliczany obowiązujący podatek VAT, aktualna stawka VAT wynosi 
8,00%. 
 

 
 
 
 

Prezes Zarządu 
Mariusz Kowalski 


