
Wyciąg z taryfy, która dnia 14.06.2018 r. została opublikowana na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego “WODY POLSKIE” decyzja 
Nr WR.RET.070.203.2018.JW Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Dotyczy: Gmina Krobia, Kobylin, 
Pępowo, Pogorzela.  Wnioskodawca: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków 

 

ROK III – OBOWIĄZUJE od 22.06.2020 do 21.06.2021 

 

  Taryfowa   Opis taryfowych grupy odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek 
opłat Lp. grupa Symbol wyszczególnienie w okresie - ceny w zł/m3 

  odbiorców grupy  od 25 do 36 - stawki opłat abonamentowych netto brutto 

  usług   miesiąca obowiązywania nowej taryfy    na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy   8% 

0 1 2 3 4 5 6 

1 grupa 1 WSg1G 
Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe lub 
przemysłowe; ; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

- cena wody 3,53  3,81  

- stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę 4,73  5,11  

      

      

2 grupa 2 WSr1G 
Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe lub 
przemysłowe; ; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

- cena wody 3,53  3,81  

- stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę 2,64  2,85  

      

      

3 grupa 3 WSSGPg1G 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe lub 
przemysłowe; Odprowadzający ścieki bytowe - gmina Pępowo; 
Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

- cena wody 3,53  3,81  

- stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę 3,82  4,13  

- cena usługi odprowadzania ścieków 6,27  6,77  

- stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków 0,91  0,98  

4 grupa 4 WSSGKKPg1G 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe lub 
przemysłowe; Odprowadzający ścieki bytowe - gmina Kobylin, 
Krobia, Pogorzela; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

- cena wody 3,53  3,81  

- stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę 3,82  4,13  

- cena usługi odprowadzania ścieków 8,28  8,94  

- stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków 0,91  0,98  


