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KOMUNIKAT 

Zgodnie z Art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz.U. z 2017 r. poz.2180) informujemy, że od dnia 12 grudnia 2017 r. na terenie Gminy Konstantynów Łódzki obowiązuje zweryfikowana przez 

Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego taryfa PKGKŁ Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  

Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konstantynów 

Łódzki obowiązujące od dnia 12.12.2017r. Taryfa określa także warunki stosowania cen i stawek opłat .  

Taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dn. 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  

(tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.139 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "ustawą" i  rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w 

sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

(Dziennik Ustaw nr 127/2006, poz.886 z późniejszymi zmianami) zwanym dalej "rozporządzeniem". 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. na terenie Konstantynowa Łódzkiego.  

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobieraną ze zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele 

przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

 

Wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług 

A. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe dostarczanie wody. 

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie  

Cena/stawka  

Jednostka  netto  brutto 

1 2 3 4 5 6 

1 

Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy  

z terenu Konstantynowa Łódzkiego oraz Miasto 

Konstantynów Łódzki za wodę pobraną ze 

zdrojów ulicznych, za wodę zużytą  

do zasilania publicznych fontann,  na cele 

przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych 

ulic i publicznych terenów zielonych 

Konstantynowa Łódzkiego 

cena za m³ wody 3,99 4,31 zł/m³ 

stawka opłaty abonamentowej  

na odbiorcę 
5,00 5,40 

zł/odbiorcę/ 

miesiąc 

 
B. Opłata abonamentowa na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej  
      wynosi 2,11 zł/odbiorcę/m-c netto   (2,28 zł/odbiorcę/m-c brutto). 

C. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

Lp. Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie  

Cena/stawka  

Jednostka  netto  brutto 

1 2 3 4 5 6 

1 Gospodarstwa domowe 

cena za m³ ścieków 6,01 6,49 zł/m³ 

stawka opłaty abonamentowej  

na odbiorcę 
3,50 3,78 

zł/odbiorcę/ 

miesiąc 

2 Pozostali odbiorcy 

cena za m³ ścieków 7,88 8,51 zł/m³ 

stawka opłaty abonamentowej  

na odbiorcę 
12,00 12,96 

zł/odbiorcę/ 

miesiąc 

D. Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych  
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Zasady stosowania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zamieszczone zostały na stronie 

internetowej www.pkgkl.pl. 

 

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe. 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia oraz 

Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Konstantynowa Łódzkiego.  

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz 

odpowiadających im ilości świadczonych usług.  

W budynkach znajdujących się na obszarze Konstantynowa Łódzkiego wyposażonych w wodomierz główny, ilość wody dostarczonej do nieruchomości 

ustala się na podstawie wskazań tego wodomierza. W budynkach nie posiadających wodomierza głównego ilość dostarczonej wody określa się zgodnie  

z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.  

W razie niesprawności wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody ustala się na poziomie średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed 

stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego 

i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.  

Należności wynikające z wysokości opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki  

w okresie rozliczeniowym. Opłata abonamentowa obowiązuje także odbiorców usług rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 

zużycia wody. 

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody pokrywają w stałej opłacie abonamentowej koszty 

odczytu wodomierza. 

Szczegółowe warunki dostarczania wody i odprowadzania ścieków określone są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Konstantynowa Łódzkiego oraz umowach zawieranych między Przedsiębiorstwem a odbiorcami usług. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną 

wodę i za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, zgodnie z wystawioną fakturą.  

 


