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ZMIANA TARYF  

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
  

                 Na podstawie Decyzji nr GD.RZT.70.62.23.2021/D.KR Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  

z dnia 30 marca 2021r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego 

odprowadzanie ścieków obowiązujące od 29 kwietnia 2021 roku do 28 kwietnia 2024 roku 

na terenie Nowego Miasta Lubawskiego: 

 

Zaopatrzenie w wodę - wszyscy odbiorcy 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 36 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy 

 

Grupa 

taryfowa 
Rodzaj opłaty 

Cena / stawka netto w okresie 

obowiązywania nowej taryfy 
Jednostka 

miary od 1 do 

12 

miesiąca 

od 13 do 

24 

miesiąca 

od 25 do 

36 

miesiąca 

W 

(wszyscy 

odbiorcy) 

cena za dostarczoną 

wodę 
3,15 3,24 3,26 zł/m3 

stawka opłaty 

abonamentowej 
2,96 3,05 3,08 

zł/m-c/ 

wodomierz 

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, do taryfowych cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo 

dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania 

niniejszej taryfy stawka podatku VAT dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%. 

 

Odprowadzanie ścieków – wszyscy odbiorcy 

Tabela. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 36 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy 

Grupa 

taryfowa 
Rodzaj opłaty 

Cena / stawka netto w okresie 

obowiązywania nowej taryfy 
Jednostka 

miary od 1 do 

12 

miesiąca 

od 13 do 

24 

miesiąca 

od 25 do 

36 

miesiąca 

S 

(wszyscy 

dostawcy) 

cena za odprowadzone 

ścieki 
6,42 6,47 6,48 zł/m3 

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, do taryfowych cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo 

dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania 

niniejszej taryfy stawka podatku VAT dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%. 
 

Informujemy, że władze samorządowe, biorąc pod uwagę bieżące koszty utrzymania 

gospodarstw domowych w mieście, przez wiele lat skutecznie czyniły starania, ażeby 



utrzymywać taryfy dla zbiorowego zapatrzenia i odprowadzania ścieków na niezmienionym 

poziomie.  

Jednakże Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie w dniu 30 marca br., podjął decyzję o wzroście taryf w sposób 

określony wyżej.        


