
Taryfowe grupy odbiorców usług. 

W poniższych tabelach przedstawiono wyodrębnione grupy taryfowe odbiorców - 4 grup dla 

zaopatrzenia w wodę i 3 grupy dla odprowadzania ścieków. 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Oznaczenie grupy 

taryfowej 

Taryfowa grupa odbiorców 

Wg1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie 

będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, zużywający wodę do celów realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do 

celów rolniczych. Okres rozliczeniowy 1 miesiąc.  

Wg2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie 

będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, zużywający wodę do celów realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do 

celów rolniczych. Okres rozliczeniowy 2 miesiące. 

WSg1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, zużywający wodę do celów realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do 

celów rolniczych. Okres rozliczeniowy 1 miesiąc. 

WS1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,  

będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody , zużywający wodę do celów realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do 

celów rolniczych. Okres rozliczeniowy 1 miesiąc. 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Oznaczenie grupy 

taryfowej 

Taryfowa grupa odbiorców 

WSg1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, 

będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego  

lub urządzenia pomiarowego. Okres rozliczeniowy 1 miesiąc 

WS1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,  

będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia 

wody. Okres rozliczeniowy 1 miesiąc 

Sg1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, 

nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę. Okres rozliczeniowy 1 miesiąc 



 

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

W rozliczeniach za dostarczoną wodę stosuje się taryfę wieloczłonową, niejednolitą, 

składającą się z: 

 ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ dostarczonej wody, 

 stawki opłaty abonamentowej, przypisanej do odbiorcy usług i płaconej za każdy okres 

rozliczeniowy. 

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przedstawione są w poniższych 

tabelach.  

 

Na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  

OD  01.06.2019 do 31.05.2020 

Oznaczenie grupy 

taryfowej 

Cena netto [zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej  

[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy] 

Wg1 3,62 3,38 

Wg2 3,62 3,38 

WSg1 3,62 1,69 

WS1 3,62  

 

 

Do cen i stawek opłat netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług 

(VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

 
Zgodnie z art. 22 u.z.z.w. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. obciążając gminę stosuje takie 

same ceny taryfowe jak dla innych odbiorców.   
 

W rozliczeniach za odprowadzane ścieki stosuje się taryfę wieloczłonową, niejednolitą, 

składającą się z: 

 ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ odprowadzanych ścieków, 

 stawki opłaty abonamentowej, przypisanej do odbiorcy usług i płaconej za każdy 

okres rozliczeniowy. 

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków, przedstawione są w poniższych 

tabelach. 

Na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

OD  01.06.2019 do 31.05.2020 

Oznaczenie grupy 

taryfowej 

Cena netto [zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej  

[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy] 

WSg1 5,60 1,69 

WS1 5,60  

Sg1 5,60 3,38 

 

Do cen i stawek opłat netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług 

(VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

Okres rozliczeniowy dla wszystkich grup taryfowych określonych w tabeli wynosi jeden 

miesiąc. 


