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INFORMACJA 

O WEJŚCIU W ŻYCIE NOWEJ 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 

 

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie na 

terenie Gminy Miasta Puck nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. Podstawą obowiązywania nowej taryfy jest art. 9 ust. 3 ustawy z dnia  27 

października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2180 ).  

 

Pełny tekst taryfy opublikowano na stronie internetowej Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., tj. 

www.pgkpuck.pl. Tekst taryfy wywieszono również na tablicy ogłoszeń budynku spółki przy ul. Puckiej 

24 w Błądzikowie. Na życzenie usługobiorców tekst taryfy może być udostępniony w formie 

elektronicznej. Wyciąg z taryfy zamieszczono poniżej: 

 

Lp Grupy odbiorców 

opłata stała za 1 odczyt 

wodomierza w lokalu [zł] 
cena  1 m3   wody  
pobranej    [zł ] 

cena  1 m3 ścieków 
dostarczonych [zł ] 

netto brutto   netto  brutto  netto brutto  

1 

grupa 1                                               

    4,14 4,47 

8,98 9,70 

(gospodarstwa domowe, 

poza opisanymi w grupie 2, 

przemysł, socjalne i inne 

działalności) 

2 

grupa 2                                                             

( osoby korzystające z 

lokalu w budynku 

wielolokalowym z którymi 

PGK Sp.  z o.o. podpisała 

indywidualną umowę o 

zaopatrzenie w wodę i 

odbiór ścieków)  

8,79 9,49 4,14 4,47 

 

UWAGA : Doliczono obowiązujący podatek VAT w wysokości 8%( w dniu ogłaszania taryf  ) 

Ilość dostarczanej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza 

głównego lub w przypadku braku wodomierza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie określenia przeciętnych norm  zużycia wody  

( Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002r ) 

Ilość odprowadzanych ścieków z nieruchomości ustala się na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego lub w przypadku braku tego urządzenia ilość odprowadzanych ścieków ustala się 

jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie zgodnie z art. 27 ust 5 Ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U.2015.139 t.j.) 

Gmina Miasta Puck rozliczana jest za wody opadowe za ilość wyliczaną wg sposobu 

określonego w umowie pomiędzy PGK Sp. z o.o. w Pucku  a  Gminą Miasta Puck. 

W przypadku niesprawności wodomierza, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej 

wody ustala się zgodnie z umową lub Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 

28.06.2006  ( Dz. U.  2017r poz.  1701 t.j.) 

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi. 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i 

w terminach określonych w umowach.      
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