Pelkom Sp. z o.o. informuję o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pelplin – dla ścieków, na terenie
gminy poza Kulicami i Stockim Młynem – dla wody, na okres od dnia1 lipca 2017 r. do
dnia 30 czerwca 2018 r. – z mocy prawa, ustawa o z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 ) z późniejszymi zmianami.
Tabela 1. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
Lp.
1.
1.
2.

Taryfowa grupa
odbiorców
2.
Gospodarstwa
domowe i obiekty
użyteczności
publicznej
Pozostali odbiorcy

Wyszczególnienie

Cena/Stawka
opłaty w zł.

3.

4.

Cena za dostarczoną wodę za m³

3,34

Cena za dostarczoną wodę za m³

4,00

Opłaty abonamentowe
3.
4.

Wszystkie grupy
taryfowe

Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości
urządzeń wodociągowych odb/m-c

4,04

Stawka opłaty abonamentowej za lokal na m-c1)

1,79

Tabela 2. Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki
Lp.
1.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/Stawka
opłaty w zł.

2.

3.

4.

1.

Gospodarstwa
domowe i obiekty
użyteczności
publicznej

Cena za odprowadzenie m³ ścieków w tym i ścieków
komunalnych

5,12

2.

Pozostali odbiorcy

Cena za odprowadzenie m³ ścieków w tym i ścieków
komunalnych

9,46

Opłaty abonamentowe
3.
4.

Wszystkie grupy
taryfowe

Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości
urządzeń kanalizacyjnych odb/m-c

5,44

Stawka opłaty abonamentowej za lokal na m-c1)

1,79

Tabela 3. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych
Lp.

Rodzaj stawki

Stawka opłaty w zł

1.

2.

3.

1.
2.

stawka za przyłączenie do urządzeń
wodociągowych2)
stawka za przyłączenie do urządzeń
kanalizacyjnych2)

80,00
150,00

1)

W przypadku lokalu z usługą dostarczania wody i odprowadzania ścieków powyższa stawka nie jest dublowana i wynosi 1,79 zł
Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z & 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa
z dnia 28.06.2006r Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cenni ka
zakładowego.
2)

Do cen podanych powyżej dolicza się podatek od towarów w wysokości zgodnej z obowiązującymi
przepisami (obecnie 8 %).
Pełny tekst Taryfy dostępny jest w siedzibie „PELKOM” w Pelplinie, ul. Starogardzka 12.

