
Przedsi ębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzyniu  Podlaskim działając na podstawie 
art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) ogłasza: 

TARYFĘ 

 ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WOD Ę I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

na okres od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku. 

 

Lp.  
 

Taryfowe grupy odbiorców I i II 
 

Cena/stawka 
( zł. ) 

Jednostka 
miary 

ZAOPATRZENIE W WODĘ – wszyscy odbiorcy usług  

1. Cena za dostarczoną wodę grupa I i II 3,09 + 0,25 VAT m3 

2. Stawka opłaty abonamentowej grupa I i II 
5,30 + 0,42 VAT miesiąc/odbiorcę 

3. Stawka za przyłączenie urządzeń wodociągowych  
do sieci gminnej 

130,00 + 10,40 VAT przyłączenie 

 
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 
1. Cena za odprowadzanie ścieków grupa I  

Indywidualne gospodarstwa domowe 4,28 + 0,34 VAT 
m3 

 
2. Cena za odprowadzanie ścieków grupa II 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą 7,10 + 0,57 VAT 
m3 

 

3. Stawka za przyłączenie urządzeń kanalizacyjnych  
do sieci gminnej 200,00 + 16,00 VAT przyłączenie 

 

     Stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi 8%. 

     W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT powyższe wartości zostaną przeliczone według nowej stawki 

II. ZAKRES I CZAS OBOWI ĄZYWANIA TARYFY. 
 
1. Taryfa obejmuje swoim zakresem wszystkich odbiorców korzystających z usług Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim na podstawie zawartych umów w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

2. Rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone  
na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen i stawek oraz ilości dostarczonej wody  
i odprowadzonych ścieków. 

3. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje: pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody odbiorcom usług. 
4. Zbiorowe odprowadzenie ścieków obejmuje: odbiór i przesył ścieków za pośrednictwem systemu 

kanalizacyjnego oraz oczyszczenie ścieków do wymogów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym. 
5. Taryfa podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim i na stronie 

internetowej Spółki (http://www.pukradzyn.pl). 
6. Z dniem wejścia w życie niniejszej Taryfy przestaje obowiązywać dotychczasowa Taryfa. 
 

 


