
OGŁOSZENIE 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca 2018 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu ogłosił zatwierdzoną taryfę Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Taryfa 
obowiązuje przez okres 3 lat. Taryfa weszła w życie w dniu 16 czerwca 2018 roku.1 

Wysokość taryfowych cen  za 1 m³ wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
usług 

Jednostka 
miary 

W okresie od 1 do 12 
miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

W okresie od 13 do 24 
miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

W okresie od 25 do 36 
miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

Cena netto 
Cena 

brutto z 
VAT 8% 

Cena netto 
Cena 

brutto z 
VAT 8% 

Cena netto 
Cena 

brutto z 
VAT 8% 

1. Grupa 1  
Gospodarstwa domowe zł/m³ 8,01 8,65 8,11 8,76 8,21 8,87 

2. Grupa 2  
Pozostali odbiorcy zł/m³ 8,01 8,65 8,11 8,76 8,21 8,87 

Wysokość taryfowych cen za 1m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń zbiorowego 
odprowadzania ścieków: 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
usług 

Jednostka 
miary 

W okresie od 1 do 12 
miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

W okresie od 13 do 24 
miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

W okresie od 25 do 36 
miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

Cena netto 
Cena 

brutto z 
VAT 8% 

Cena netto 
Cena 

brutto z 
VAT 8% 

Cena netto 
Cena 

brutto z 
VAT 8% 

1. Grupa 1  
Gospodarstwa domowe zł/m³ 14,20 15,34 14,41 15,56 14,59 15,76 

2. Grupa 2  
Pozostali odbiorcy zł/m³ 14,20 15,34 14,41 15,56 14,59 15,76 

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U tj. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni Uchwałą nr 
VI/35/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków dla 1 grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia 
udzieliła gospodarstwom domowym dopłaty do cen wody i odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do 
dnia 31 grudnia 2019r. Dopłata ta wynosi: 

 za 1 m3  wody      -   1,76 zł  netto  +  VAT od dnia 01.01.2019 r. i -   2,13 zł  netto  +  VAT od dnia 16.06.2019 r. 
 za 1 m3 ścieków   -   4,82 zł  netto  +  VAT od dnia 01.01.2019 r. i -   5,28 zł  netto  +  VAT od dnia 16.06.2019 r. 

Po uwzględnieniu dopłaty, ceny za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków świadczone dla gospodarstw domowych okresie od dnia 1 stycznia 2019r. 
do dnia 31 grudnia 2019 r. wynosić będą: 

Grupa taryfowa 
Gospodarstwa 

domowe 

Ceny z uwzględnieniem dopłaty zł/m³ 

Od dnia 1.01.2019 r. 
do dnia 15.06.2019 r. 

Od dnia 16.06.2019 r. 
do dnia 31.12.2019 r.  

Netto Brutto Netto Brutto 

Zaopatrzenie w wodę 6,25 zł 6,75 zł 5,98 zł 6,46 zł 

Odprowadzanie ścieków 9,38 zł 10,13 zł 9,13 zł 9,86 zł 

Bogatynia dnia  15 stycznia 2018 r. 

BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S.A. 

                                                
1 Opracowano na podstawie Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej Decyzją z dnia 21 maja 2018 r. 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr WR.RET.070.34.2018.AS w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków . Pełna treść taryfy i uchwały są publikowane na stronie internetowej Bogatyńskich Wodociągów i 
Oczyszczalni S.A. (www.bwio.pl). 


