
                                                        
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim ogłasza zmianę taryfy: 

 
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 

miasta Bielsk Podlaski na okres od 1 czerwca 2020r. do 31 maja 2021r. 
 

Taryfa i Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę na stronie 
internetowej www.pkbielsk.pl oraz w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji ul.Chmielna i w siedzibie Zarządu 

Spółki ul Studziwodzka 37 – do wglądu. 
 
Zaopatrzenie w wodę: 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
 

Cena wody 
  zł/m3  

Stawka opłaty abonamentowej   
zł/ odbiorcę /okres rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 
  1. Grupa W1 3,70 4,00 19,04 20,56 

  2. Grupa W2 3,70 4,00 17,28 18,66 

  3. Grupa W3 3,70 4,00 19,04 20,56 

  4. Grupa W4 3,70 4,00 17,28 18,66 

*) stawka podatku VAT 8% 

W1 - gospodarstwa domowe i ogrody działkowe rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego. 
W2 - gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. 
W3 - pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego. 
W4 - pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. 

Odprowadzanie ścieków: 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
 

Cena ścieków 
  zł/m3  

Stawka opłaty abonamentowej   
zł/ odbiorcę /okres rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 

   1. Grupa S1 5,53 5,97 5,72 6,18 

   2. Grupa S2  5,53 5,97 5,72 6,18 

   3. Grupa S3 5,53 5,97 19,04 20,56 

   4. Grupa S4 5,53 5,97 17,28 18,66 

   5. Grupa S5 5,53 5,97 19,04 20,56 

   6. Grupa S6 5,53 5,97 17,28 18,66 

   7. Grupa S7 3,37 3,64 13,32 14,39 

*) stawka podatku VAT 8% 

S1  -  gospodarstwa domowe korzystające z wody z sieci miejskiej, odprowadzające ścieki za pośrednictwem miejskiego systemu 
kanalizacyjnego. 

S2 -  pozostali odbiorcy korzystający z wody z sieci miejskiej, odprowadzający ścieki za pośrednictwem miejskiego systemu 
kanalizacyjnego 

S3   -    gospodarstwa domowe korzystające z wody własnej, odprowadzające ścieki za pośrednictwem miejskiego systemu kanalizacyjnego, 
rozliczane za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza. 

S4   -    gospodarstwa domowe korzystające z wody własnej, odprowadzające ścieki za pośrednictwem miejskiego systemu kanalizacyjnego, 
rozliczane za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. 

S5  -   pozostali odbiorcy korzystający z wody własnej, odprowadzający ścieki za pośrednictwem miejskiego systemu kanalizacyjnego, 
rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza. 

S6  -   pozostali odbiorcy korzystający z wody własnej, odprowadzający ścieki za pośrednictwem miejskiego systemu kanalizacyjnego, 
rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. 

S7   -    pozostali odbiorcy korzystający z wody własnej, przesyłający ścieki na oczyszczalnię własnym systemem kanalizacyjnym, rozliczani 
za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego. 

 

Niniejsza taryfa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020r. 
 
 


