
 

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

(uwzględniona została dopłata do 1 m
3
 wody w wysokości 0,40 zł. – dotyczy grupy 1, 2 i 7) 

 

 

L.p. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

usług 

Opis taryfowej grupy 

odbiorców 

Stawka opłaty 

zł/m
3
 

Opłata 

abonamentowa 

zł/m-c 

1. grupa 1 

Odbiorca pobierający wodę na 

cele socjalno-bytowe, 

rozliczenie w oparciu o 

wskazania wodomierza 

głównego lub urządzenia 

pomiarowego. 

3,72 zł + VAT 3,47 zł + VAT 

2. grupa 2 

Odbiorca pobierający wodę na 

cele socjalno-bytowe, 

rozliczenie na podstawie 

przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia 

wody. 

3,86 zł + VAT 2,61 zł + VAT 

3. grupa 6 

Odbiorca pobierający wodę na 

cele produkcji i pozostałe, 

rozliczenie na podstawie 

przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia 

wody. 

4,29 zł + VAT 2,61 zł + VAT 

4. grupa 7 

Odbiorca pobierający wodę na 

cele socjalno-bytowe, 

odprowadzający ścieki bytowe, 

rozliczenie w oparciu o 

wskazania wodomierza 

głównego lub urządzenia 

pomiarowego. 

4,01 zł + VAT 1,74 zł + VAT 

5. grupa 13 

Odbiorca pobierający wodę na 

cele produkcji i pozostałe, 

odprowadzający ścieki 

przemysłowe, rozliczenie w 

oparciu o wskazania 

wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego. 

4,18 zł + VAT 3,48 zł + VAT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARYFA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 
(uwzględniona została dopłata do 1 m

3
 ścieków w wysokości 1,00 zł. – dotyczy grupy 7 i 15) 

 

L.p. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

usług 

Opis taryfowej grupy 

odbiorców 

Stawka opłaty 

zł/m
3
 

Opłata 

abonamentowa 

zł/m-c 

1. grupa 7 

Odbiorca pobierający wodę na 

cele socjalno-bytowe, 

odprowadzający ścieki bytowe, 

rozliczenie w oparciu o 

wskazania wodomierza 

głównego lub urządzenia 

pomiarowego. 

5,65 zł + VAT 1,74 zł + VAT 

2. grupa 13 

Odbiorca pobierający wodę na 

cele produkcji i pozostałe, 

odprowadzający ścieki 

przemysłowe, rozliczenie w 

oparciu o wskazania 

wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego. 

6,29 zł + VAT 3,48 zł + VAT 

3. grupa 15 

Odbiorca odprowadzający 

ścieki bytowe. Rozliczenie na 

podstawie przepisów norm 

zużycia wody. 

5,42 zł + VAT 2,61 zł + VAT 

 

 

 


