
 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO DOSTARCZANIA WODY W OKRESIE OD 21.07.2021R. DO 20.07.2022R. 

Grupa taryfowa 

Cena [ w zł/m³] 
Stawka opłaty 

abonamentowej  
[w zł/okres rozliczeniowy] 

netto Brutto netto brutto 

W1  Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

5,04 5,44 6,15 6,64 

W2  Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazanie 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Okres 
rozliczeniowy; 1 m-c; 

5,04 5,44 4,03           4,35 

W3  Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 

Rozliczania na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody; Okres rozliczeniowy; 1 m-c; 

5,04 5,44 5,68 6,13 

W4  Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy;  
1 m-c; 

5,04 5,44 3,79 4,09 

W5  Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; ; 

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą 
z lokalu w budynku wielolokalowym; Okres rozliczeniowy: 1 m-c;  

5,04 5,44 4,26 4,60 

W6  Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania 
wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; 
Okres rozliczeniowy; 1m-c; 

5,04 5,44 2,14 2,31 

W7  Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji żywności  

i farmaceutyczne; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy; 1m-c 

5,42 5,85 6,15 6,64 

W8  Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji żywności  

i farmaceutyczne; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w 
oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 
pomiarowego; Okres rozliczeniowy; 1m-c; 

5,42 5,85 4,03 4,35 

W9  Odbiorca: Pobierający wodę na cele  produkcji żywności  

i farmaceutyczne; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy; 1 m-c; 

5,42 5,85 5,68           6,13 

W10 Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji żywności   

i farmaceutyczne; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm  zużycia wody; 
Okres rozliczeniowy; 1m-c; 

5,42 5,85 3,79           4,09  

W11 Odbiorca; Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe; 

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy; 1m-c;  

5,43 5,86 6,15 6,64 

W12 Odbiorca; Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Okres 
rozliczeniowy; 1m-c; 

5,43 5,86 4,03 4,35 

W13 Odbiorca; Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe; 

Rozliczenia w oparciu o wskazania   wodomierza z osobą korzystającą 
z lokalu w budynku wielolokalowym; Okres rozliczeniowy; 1m-c; 

5,43 5,86 4,26 4,60 

W14 Odbiorca; Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazanie 
wodomierza z osobą korzystającą z  lokalu w budynku 
wielolokalowym; Okres rozliczeniowy; 1m-c; 

5,43 5,86 2,14 2,31 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE OD 21.07.2021R. DO 20.07.2022R. 

Grupa taryfowa 

Cena [ w zł/m³] 
Stawka opłaty 

abonamentowej  
[w zł/okres rozliczeniowy] 

Netto Brutto netto brutto 

K1 Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; Odprowadzający 

ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-c;  

9,39          10,14 9,92 10,71 

K2 Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; Odprowadzający 

ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy; 1m-c;  

9,39 10,14 9,68 10,45 

K3  Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; Odprowadzający 

ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą 
korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; Okres rozliczeniowy; 1 m-c;   

9,39 10,14 2,14 2,31 

K4  Odbiorca: Pobierający wodę na cele  produkcji żywności i farmaceutyczne; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazanie wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy; 1m-c; 

9,39 10,14 9,92 10,71 

K5  Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji żywności i farmaceutyczne; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy; 1m-c;   

9,39 10,14 9,68 10,45 

K6 Odbiorca; Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe ; Odprowadzający 

ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazanie wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy; 1m-c; 

9,39 10,14 9,92 10,71 

K7  Odbiorca; Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe; Odprowadzający 

ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazanie wodomierza z osobą 
korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; Okres rozliczeniowy; 1m-c; 

9,39 10,14 2,14 2,31 

 
 


