
 

 
I N F O R M A C J A 

 
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Oddział w Mysłakowicach ul. Daszyńskiego 16A 

informuję, iż w dniu 12.12.2017r weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw 

 (Dz. U. 2017 poz. 2180). 

W związku z powyższym działając na podstawie art. 9 ust. 1 w/w ustawy informujemy, iż na 

terenie Gminy Mysłakowice w okresie od 12.12.2017r do 09.06.2018r będą obowiązywać 

dotychczasowe ceny taryfowe za wodę i ścieki: 
 

Taryfa za dostawę wody dla: 

    1.   Odbiorcy indywidualni  -  8,72zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 9,42zł/m3 (brutto) 

    2.    Jednostki organizacyjne gminy -  8,72zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 9,42zł/m3 (brutto) 

    3.    Pozostali odbiorcy   -  8,72zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 9,42zł/m3(brutto) 

Taryfa za odprowadzanie ścieków dla: 

    1.   Odbiorcy indywidualni  -  19,26zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 20,80zł/m3 (brutto) 

    2.    Jednostki organizacyjne gminy -  19,26zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 20,80zł/m3 (brutto) 

    3.    Pozostali odbiorcy   -  19,26zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 20,80zł/m3 (brutto) 

    

Uchwałą Rady Gminy Mysłakowice Nr XXXVI/226/17 z dnia 03 marca 2017r. zatwierdzone zostały 

dopłaty dla odbiorców  usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków do 1  m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, nie więcej niż do 3 m3  na osobę 

miesięcznie. Dopłaty obowiązują  do 31.12.2017r. 

 

        Dopłata do ceny taryfowej za dostawę wody dla: 

   1.   Odbiorcy indywidualni          -  1,50 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 1,62 zł/m3 (brutto) 

   2.    Jednostki organizacyjne gminy       -  2,43 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 2,62 zł/m3 (brutto) 

  3.    Pozostali odbiorcy           -    bez dopłat 

Dopłata do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla : 

    1.   Odbiorcy indywidualni          -  10,46 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 11,30 zł/m3 (brutto) 

    2.    Jednostki organizacyjne gminy      -  11,39 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 12,30 zł/m3 (brutto) 

   3.    Pozostali odbiorcy           -    bez dopłat 

 

W związku z powyższym odbiorców usług  obowiązywać będą następujące ceny: 

 

Cena za dostawę wody dla: 

1.   Odbiorcy indywidualni       -   7,22 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 7,80 zł/m3 (brutto) 

      nie więcej niż do 3m3   na 1 mieszkańca na 1 miesiąc, powyżej limitu obowiązuje cena: 

                                                                    8,72 zł/m3  (netto) + 8% VAT = 9,42 zł/m3  (brutto) 

2.    Jednostki organizacyjne gminy      -    6,29zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 6,80zł/m3 (brutto) 

3.    Pozostali odbiorcy        -   8,72zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 9,42zł/m3 (brutto) 

 

Cena za odprowadzanie ścieków dla: 

1.   Odbiorcy indywidualni                 -   8,80 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 9,50 zł/m3 (brutto) 

      nie więcej niż do 3m3   na 1 mieszkańca na 1 miesiąc, powyżej limitu obowiązuje cena: 

                                                                19,26 zł/m3  (netto) + 8% VAT = 20,80 zł/m3  (brutto) 

2.    Jednostki organizacyjne gminy   -   7,87zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 8,50zł/m3 (brutto) 

       3.    Pozostali odbiorcy                  -   19,26zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 20,80zł/m3(brutto)  

 

 

 


