
 
 
 

 

OGŁOSZENIE 
 

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
Nr SZ.RZT.70.113.2022.ER z dnia 18.01.2023 r. zamieszczoną na stronie  

Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/1404758/decyzja-puwis-nowogard-gm-wolin-pdf.html 

oraz 
http://www.puwis.pl/cenniki 

 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie 

na podstawie art.24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(DZ.U. z 2020 r., poz.2028)  

informuje, że zgodnie z taryfą dla Odbiorców usług wodociągowych na terenie 
gminy Wolin, m.Ostromice 

od dnia 15 lutego 2023 r. ceny i stawki opłat wynoszą: 
 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla taryfowych grup ODBIORCÓW USŁUG Z GOSPODARSTW DOMOWYCH 
(tj. właścicieli domków jednorodzinnych, właścicieli mieszkań, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców budynków 
wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe) – 3,59 zł/m3 netto + należny podatek VAT 8% = 3,88 zł/m3 brutto 
 
Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla taryfowych grup POZOSTAŁYCH ODBIORCÓW (tj. odbiorców 
prowadzących działalność gospodarczą, stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe i wyznaniowe, jednostki 

sfery budżetowej, służbę zdrowia, szkolnictwo, inne podmioty nie wymienione) – 3,65 zł/m3 netto + należny 
podatek VAT 8% = 3,94 zł/m3 brutto 
 
Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach miesięcznych: 
- dla odbiorców zarówno z gospodarstw domowych, jak i pozostałych, rozliczanych za ilość dostarczonej wody 
ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego – 12,61 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny 
podatek VAT 8% = 13,62 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto, 
- dla odbiorców zarówno z gospodarstw domowych, jak i pozostałych, rozliczanych na podstawie e-faktur za ilość 
dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego – 12,16 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 13,13 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto, 
 
Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dwumiesięcznych: 
- dla odbiorców z gospodarstw domowych, rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego – 18,39 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 
19,86 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto, 
- dla odbiorców z gospodarstw domowych rozliczanych na podstawie e-faktur za ilość dostarczonej wody 
ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego – 17,93 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny 
podatek VAT 8% = 19,36 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto, 
 
- dla odbiorców z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o 
wskazania wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym – 6,83 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + 
należny podatek VAT 8% = 7,38 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto, 
- dla odbiorców z gospodarstw domowych rozliczanych na podstawie e-faktur za ilość dostarczonej wody 
ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym – 6,38 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 6,89 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto, 
 
- dla odbiorców z gospodarstw domowych rozliczanych w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm 
zużycia wody – 14,66 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 15,83 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy brutto, 
- dla odbiorców z gospodarstw domowych rozliczanych na podstawie e-faktur w oparciu o przepisy dotyczące 
przeciętnych norm zużycia wody – 14,21 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 
15,35 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto, 
 

Taryfy obowiązują 1 ROK od dnia 15 lutego 2023 roku. 
 

W Spółce działa Punkt Obsługi Klientów (POK) znajdujący się w siedzibie Spółki – czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, 
umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia 
na badania laboratoryjne oraz przyjmuje skargi i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług. 
POK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@puwis.pl. 


