
Szanowni Odbiorcy, informujemy że do dnia 10.06.2018 r obowiązują ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                        
i zbiorowe odprowadzanie ścieków takie jak od dnia 01.04.2017 (Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 
niektórych innych ustaw, Dz. U. 2017 poz. 2180). 

Wysokość ponoszonych opłat przedstawiona została poniżej:   

Lp 

 
Taryfowa grupa Odbiorców 

 
 ODBIORCY WODY 

 
 
 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
zł/Odbiorcę/m-c 

 

Ostateczna cena zł/1 m3 

(zgodnie z uchwałą                    
nr L/424/18) 

netto brutto netto brutto 

 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 L/424/18) 

 
netto brutto netto Brutto 

 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, w tym zasady jej stosowania oraz podstawa prawna 
znajdują się w siedzibie i na stronie internetowej Spółki: www.zwik.bystrzyca.pl 


