
Szanowni Odbiorcy, od 01.04.2017 r. zaczną obowiązywać nowe ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                        
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.        
Wysokość ponoszonych opłat przedstawiona została poniżej, przy czym należy zauważyć, że ostateczna 
cena, którą poniesiecie Państwo, jest wynikiem podjęcia przez Radę Miejską w Bystrzycy Kłodzkiej                   
w dn. 24.02.2017 r. uchwały nr XXXVII/306/17 ws dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę             
i zbiorowego odprowadzania ścieków.   

Lp 

 
Taryfowa grupa Odbiorców 

 
 ODBIORCY WODY 

 
 
 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
zł/Odbiorcę/m-c 

 

Ostateczna cena zł/1 m3 

(zgodnie z uchwałą                    
nr XXXVII/306/17) 

netto brutto netto brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 

Grupa W1 
gospodarstwa domowe, gdzie woda zużywana jest wyłącznie do 

potrzeb gospodarstw domowych rozliczane na podstawie wodomierza 
głównego 

6,19 6,69 4,02 4,34 

2 

Grupa W2 
gospodarstwa domowe, gdzie woda zużywana jest wyłącznie do 

potrzeb gospodarstw domowych rozliczane na podstawie przepisów 
dot. przeciętnych norm zużycia wody 

4,98 5,38 4,02 4,34 

3 

Grupa W3 
gospodarstwa domowe, gdzie woda zużywana jest wyłącznie do 
potrzeb gospodarstw domowych - osoby korzystające z lokali w 

budynku wielolokalowym 

3,41 3,68 4,02 4,34 

4 
Grupa W4 

pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 
głównego 

6,19 6,69 4,95 5,35 

5 
Grupa W5 

pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dot. przeciętnych 
norm zużycia wody 

4,98 5,38 4,95 5,35 

6 
Grupa W6 

pozostali Odbiorcy - osoby korzystające z lokali w budynku 
wielolokalowym 

3,41 3,68 4,95 5,35 

 

Lp 

 
Taryfowa grupa odbiorców 

DOSTAWCY ŚCIEKÓW SANITARNYCH, PRZEMYSŁOWYCH, 
OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 

 
 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
zł/Odbiorcę/m-c 

 

Ostateczna cena zł/1 m3 

(zgodnie z uchwałą                    
nr XXXVII/306/17) 

 
netto brutto netto Brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 
Grupa K1 

gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego 
lub urządzenia pomiarowego 

6,19 6,69 6,11 6,60 

2 
Grupa K2 

gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przepisów dot. 
przeciętnych norm zużycia wody 

4,98 5,38 6,11 6,60 

3 
Grupa K3 

gospodarstwa domowe, osoby korzystające  
z lokali w budynku wielolokalowym  

3,41 3,68 6,11 6,60 

4 
Grupa K4 

pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego 

6,19 6,69 7,11 7,68 

5 

Grupa K5 
pozostali Odbiorcy, w tym odbiorcy odprowadzający ścieki  opadowe i 
roztopowe rozliczani na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm 

zużycia wody 

4,98 5,38 7,11 7,68 

6 
Grupa K6 

pozostali Odbiorcy - osoby korzystające z lokali w budynku 
wielolokalowym 

3,41 3,68 7,11 7,68 

Opis taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r., w tym 
zasady jej stosowania, podstawa prawna znajdują się w siedzibie i na stronie internetowej Spółki: www.zwik.bystrzyca.pl 


