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- cena za wodę się nie zmienia,
nadal płacisz 5,16 zł za m3

- cena za wodę wynosi
  6,22 zł za m3

Ze względu na rosnące koszty (płaca, energia itd.), po raz pierwszy 
od 2013 roku, wyraźnie zmieniły się taryfy za dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków. Równocześnie Gmina Kunice wprowadziła 
dopłaty, dzięki którym cena wody nie zmienia się w ogóle 
lub zmienia się minimalnie.
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- cena za odprowadzanie ścieków
  wynosi 9,29 zł za m3

- podpisz umowę
  z Zakładem Usług
  Komunalnych w Kunicach

- podpisz umowę
  z Zakładem Usług
  Komunalnych w Kunicach

- cena za odprowadzanie ścieków
wynosi 9,29 zł za m³

Zmiana operatora
odpowiedzialnego
za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków 
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które między innymi 
chroni mieszkańców Polski przed nadmiernymi i nieuzasadnionymi 
podwyżkami cen wody, pozwala gminom wprowadzać nowe taryfy
i wnikliwie rozpatruje, czy podwyżki są uzasadnione.

– Jeżeli nowe taryfy proponowane przez gminę, dotyczy to również  
taryf z propozycją podwyżki cen, zostały przez Wody Polskie zaakceptowane, 
to oznacza, że organ regulacyjny, jakim są Wody Polskie ocenił te taryfy 
jako zasadne. Podwyżki mogą wynikać ze zmian cen energii, inflacji, 
planowanych lub prowadzonych inwestycji czy np. modernizacji 
sieci. Jeżeli przedstawione we wniosku koszty z nich wynikają, 
jest to podstawą do wydania decyzji zatwierdzającej – wyjaśnia 
Anna Jastrzębska, Wody Polskie, Departament Komunikacji i Edukacji 
Wodnej.

Taryfy zaproponowane przez gminę Kunice zostały przez regulatora 
zaakceptowane bez zastrzeżeń.

Zmiana cennika – historia

Grzybiany, Kunice, Pątnów Legnicki (dawna Kolonia Pątnów) oraz 
Ziemnice

Po zmianach cen, koszty dla jednej osoby wzrosną przeciętnie
o 8 zł miesięcznie (woda + ścieki). Doliczyć trzeba jeszcze opłatę 
abonamentową – najczęściej 11 lub 15 zł. Abonament jest tylko 
jeden i nie zależy od liczby osób.

Woda dostarczana jest do domów grawitacyjne (spływa rurami), ścieki 
musza być przepompowywane do oczyszczalni. Kanalizacja liczy 107 
kilometrów rur i 120 przepompowni, każda z przepompowni zużywa 
prąd, którego cena rośnie.

Oddajmy głos ekspertom: – Porównywanie cen wody w małych gminach 
i dużych miastach nie jest miarodajne. Cena wody w miastach zawsze 
będzie znacząco niższa. Wynika to chociażby z liczby mieszkańców, jacy 
korzystają z kilometra sieci. Już w jednym, odpowiednio dużym, miejskim 
budynku tych mieszkańców może być więcej niż w całej gminie na terenach 
wiejskich – informuje Anna Jastrzębska, Wody Polskie, Departament 
Komunikacji i Edukacji Wodnej.

Dlaczego płacę więcej za odprowadzania 
ścieków niż za dostarczanie wody?

Dlaczego cena wody jest u nas wyższa
niż w mieście?

Bieniowice, Golanka Górna, Jaśkowice Legnickie, Miłogostowice, Pątnów 
Legnicki, Piotrówek, Rosochata, Spalona, Szczytniki nad Kaczawą, 
Szczytniki Małe

Zakładając, że jedna osoba zużywa miesięcznie 2,25 m³ wody
i odprowadza tyle samo ścieków, to miesięczny rachunek
za wodę i ścieki wzrośnie u takiej osoby o 5 zł. Doliczyć trzeba 
jeszcze opłatę abonamentową – najczęściej 11 lub 15 zł. Abonament 
jest tylko jeden i nie zależy od liczby osób.

Ile realnie zapłacę za wodę i ścieki?


