
  

  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu na przełomie roku 2020 i 2021 r.  

opracowało nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na kolejne trzy lata, 
w oparciu o znowelizowaną w grudniu 2017 r. ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Po procesie weryfikacji oraz dokonaniu dokładnej analizy wniosku taryfowego oraz po 
jego pozytywnej ocenie, taryfy zostały zatwierdzone w dniu 12 kwietnia 2021 r. decyzją Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, który 
zgodnie z w/w ustawą pełni rolę regulatora. Wcześniej taryfy były zatwierdzane uchwałą Rady Gminy Suszec. 
Nowe taryfy podobnie jak poprzednie zostały opracowane na trzy lata tj. na trzy okresy dwunastomiesięczne.  
|W każdym z tych okresów obowiązują inne ceny. 30 kwietnia br. zakończył się I okres obowiązywania taryfy. 
Natomiast 1 maja 2022 r. rozpoczął się kolejny dwunastomiesięczny okres obowiązywania taryfy. Poniżej 
prezentujemy obowiązujące nowe stawki za wodę i ścieki. 

   
Skalkulowane przy uwzględnieniu kosztów gospodarki wodno – ściekowej (podstawę obliczeń stanowiły koszty 
okresu grudzień 2019 – listopad 2020 r.) stawki taryfowe obowiązujące od 1.05.2022 r. do 30.04.2023 r. tj. w okresie 
od  13 ÷ 24 miesiąca obowiązywania taryfy przedstawiają się następująco: 
 
Tabela 1 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę stanowiących taryfę za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę (w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy) – wzrost opłaty zmiennej do 
poprzedniego okresu taryfowego o 3,8%, opłata abonamentowa dla W1 bez zmian, dla W2 – W6 
niewielki spadek opłaty 
 

Grupa Opis taryfowej grupy 
odbiorców Wyszczególnienie 

Cena/ 
stawka 
Netto 

Cena/ 
stawka 
Brutto 

Jednostka 
Miary 

1 2 3 4 5 6 

 
 

W1 
 
 

 
Odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani 
na podstawie wodomierza głównego w cyklu 2-
miesięcznym 

 

Cena za 1 m3 7,58 8,19 zł/m3 

Stawka opłaty abo-
namentowej 

24,00 25,92 zł/2 m-ce 

 
 

W2 

 
Odbiorcy wody (działalność gospodarcza) rozliczani 
na podstawie wodomierza głównego w cyklu 1-mie-
sięcznym 

Cena za 1 m3 7,58 8,19 zł/m3 

Stawka opłaty abo-
namentowej 

15,21 16,43 zł/1 m-c 

 
 

W3 

 
Odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani 
na podstawie przeciętnych norm zużycia w cyklu 2-
miesięcznym 
 

Cena za 1 m3 7,58 8,19 zł/m3 

Stawka opłaty abo-
namentowej 

26,25 28,35 zł/2 m-ce 

 
 

W4 

Odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani 
na podstawie wodomierza głównego w cyklu 2-mie-
sięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do 
pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej 

Cena za 1 m3 7,58 8,19 zł/m3 

Stawka opłaty abo-
namentowej 

26,09 28,18 zł/2 m-ce 

       

 

Od 1 maja 2022 r. nowe ceny za wodę i ścieki 
 



 
 

W5 

Odbiorcy wody (działalność gospodarcza) rozliczani 
na podstawie wodomierza głównego w cyklu 1-mie-
sięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do 
pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej 

Cena za 1 m3 7,58 8,19 zł/m3 

Stawka opłaty abo-
namentowej 

17,29 18,67 zł/1 m-c 

 
 

W6 
 

Odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani 
na podstawie wodomierza głównego w cyklu 2-mie-
sięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do 
pomiaru ilości wody pobranej z własnego ujęcia 
wody 

Cena za 1 m3 7,58 8,19 zł/m3 

Stawka opłaty abo-
namentowej 

26,07 28,16 zł/2 m-ce 

 

 
Tabela 2 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki stanowiących taryfę za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków (w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy) – 
wzrost opłaty zmiennej do poprzedniego okresu taryfowego o 2,1%, opłata abonamentowa bez 
zmian 
 

Grupa Opis taryfowej grupy 
odbiorców Wyszczególnienie 

Cena/ 
stawka 
Netto 

Cena/ 
stawka 
Brutto 

Jednostka 
Miary 

1 2 3 4 5 6 

 
 

K1 
 
 

 
Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy odprowa-
dzający ścieki na cele nie związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą rozliczani w cyklu 2-
miesięcznym 

Cena za 1 m3 12,59 13,60 zł/m3 

Stawka opłaty abo-
namentowej 

25,00 27,00 zł/2 m-ce 

 
 

K2 

 
Odbiorcy odprowadzający ścieki na cele  związane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą  rozliczani 
w cyklu 1-miesięcznym 

Cena za 1 m3 12,59 13,60 zł/m3 

Stawka opłaty abo-
namentowej 

12,50 13,50 zł/1 m-c 

 
Podobnie jak to ma miejsce obecnie właściciele nieruchomości, przyłączonych do kanalizacji sanitarnej,  
a posiadających własne ujęcie wody (studnia) będą mogli skorzystać z możliwości opomiarowania tego ujęcia, 
celem rozliczania odprowadzonych ścieków do kanalizacji sanitarnej, zamiast rozliczenia ryczałtowego. Oczywiście 
decyzja o przejściu na taki system należy do klienta. 
Tak więc w przypadku posiadania przyłącza wodociągowego zasilanego wodą z PGK Sp. z o.o. jak i posiadania 
własnego ujęcia wody ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji będzie rozliczona jako suma wskazań 
wodomierzy na przyłączu wodociągowym jak i na własnym ujęciu. W przypadku posiadania wyłącznie własnego 
ujęcia wody będzie to ilość wskazana przez wodomierz na tym ujęciu. W przypadku podjęcia decyzji o chęci 
zabudowy takiego wodomierza należy zwrócić się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
z wnioskiem o wydanie warunków technicznych jego zabudowy. W przypadku zaistnienia możliwości zabudowy 
tego wodomierza właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów zabezpieczenia odpowiedniego 
bezpiecznego miejsca jego zabudowy (np. przed zamarzaniem) oraz przeróbki instalacji, natomiast PGK Sp. z o.o. 
ponosi koszty zakupu wodomierza, jego wbudowania w przygotowane miejsce oraz jego plombowanie, a także 
późniejszą legalizację. 
W przypadku posiadania własnego ujęcia wody i jednocześnie posiadania przyłącza kanalizacyjnego do gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej istnieje obowiązek zgłoszenia posiadania takiego ujęcia wody w Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu w celu ustalenia sposobu rozliczania się za odprowadzane ścieki 
(opomiarowanie lub ryczałt). Odprowadzanie ścieków do przyłącza bez zgłoszenia posiadania własnego ujęcia 
wody jest zabronione, a w stosunku do osób, u których zostaną stwierdzone tego typu praktyki zostaną wyciągnięte 
konsekwencje (kary finansowe). 
 
Rada Gminy Suszec na  sesji w dniu 28 kwietnia br. uchwaliła dopłatę do taryfowej grupy odbiorców usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków K1 w wysokości netto 2,50 zł do 1 m3 ścieków, zaś brutto 2,70 zł (w okresie 
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy, do 30 kwietnia 2022 r. dopłata wynosiła netto 3,53 zł do 1 m3 



ścieków, zaś brutto 3,81 zł). Dopłatę Gmina Suszec przekaże Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.. 
Obniżenie wartości dopłaty z jednej strony spowodowane jest dobrym wynikiem taryfy skalkulowanej przez PGK 
Sp. z o.o., a z drugiej strony znacznym spadkiem dochodów budżetu gminy Suszec (likwidacja KWK Krupiński),  
co w konsekwencji prowadzi do ok. 13% podwyżki ceny (w zależności od ilości odprowadzonych przez 
gospodarstwo domowe ścieków). 
 
Tabela 3 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy 
do taryfowej grupy odbiorów K1 wynoszącą netto 2,50 zł/m3 w okresie kolejnych dwunastu 
miesięcy obowiązywania nowej taryfy tj. od 13 do 24 miesiąca) 
 

Grupa Opis taryfowej grupy 
odbiorców Wyszczególnienie 

Cena/ 
stawka 
Netto 

Cena/ 
stawka 
Brutto 

Jednostka 
Miary 

1 2 3 4 5 6 

 
 

K1 
 
 

 
Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy odprowa-
dzający ścieki na cele nie związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą rozliczani w cyklu 2-
miesięcznym 

Cena za 1 m3 10,09 10,90 zł/m3 

Stawka opłaty abo-
namentowej 

25,00 27,00 zł/2 m-ce 

 
 

K2 

 
Odbiorcy odprowadzający ścieki na cele  związane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą  rozliczani 
w cyklu 1-miesięcznym 

Cena za 1 m3 12,59 13,60 zł/m3 

Stawka opłaty abo-
namentowej 

12,50 13,50 zł/1 m-c 

 
    
Od 1 maja br. obwiązuje również nowa stawka za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię 
ścieków w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2. Stawka ta wyniesie netto 10,92 zł/m3 ścieków, zaś brutto z 8% podatkiem 
VAT 11,79 zł/m3. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ścieki mogą być dowożone tylko przez podmioty, które 
posiadają odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Suszec, po podpisaniu z tym podmiotem stosownej umowy. 
Jednym z podmiotów, który realizuje usługi wywozu ścieków jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Suszcu (tel. 32 212-42-14; 44-88-090 lub kom. 667 602 607).    
 
Bezprawny pobór wody lub odprowadzanie ścieków 
 
Informujemy, że Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) w art. 28 przewiduje sankcje karne i pieniężne w poniżej opisanych 
sytuacjach. 
Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5000 
zł. Takiej karze podlega także ten, kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na 
wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub 
utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz ten kto nie 
dopuszcza przedstawiciela PGK Sp. z o.o. do wykonywania następujących czynności: 
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego; 
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych  

przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów; 
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo; 
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci; 
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych 

zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu; 
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę 

lub odprowadzanie ścieków tak stanowi.  
 
Natomiast ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. 



Takiej karze podlega także ten, kto: 
1. wprowadza wody opadowe i roztopowe oraz wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej; 
2. wprowadza do urządzeń kanalizacyjnych: 
1) odpady stałe, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych,  

a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, 
włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym; 

2) odpady płynne niemieszające się z wodą, a w szczególności sztuczne żywice, lakiery, masy bitumicznych, smoły 
i ich emulsje, mieszaniny cementowe; 

3) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85ºC,  
a w szczególności benzyny, nafty, oleje opałowe, karbid, trójnitrotoluen; 

4) substancje żrące i toksyczne, a w szczególności mocne kwasy i zasady, formaliny, siarczki, cyjanki oraz roztwory 
amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru; 

5) odpady i ścieki z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówkę, gnojowicę, obornik, ścieki z kiszonek; 
6) ścieki zawierające chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: 

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, 
b) stacji krwiodawstwa, 
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne, 
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt. 

 
W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa wyżej, sąd może orzec nawiązkę na rzecz 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło 
bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
tego przedsiębiorstwa. 
 
 
 
 


