
Tabela B

w okresie od 

1 do 12 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy

w okresie od 

13 do 24 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

w okresie od 

25 do 36 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

1 2 3 4 5 6 7

1  W1 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę 

dostarczaną w sposób tradycyjny;

8.83                      9.18                      9.82                      

2  W2 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę 

dostarczaną drogą elektroniczną;

7.38                      7.49                      7.92                      

3  W3 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę 

dostarczaną w sposób tradycyjny

12.58                    12.64                    13.20                    

4  W4 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę 

dostarczaną drogą elektroniczną;

11.14                    10.94                    11.30                    

5  W5 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę 

dostarczaną w sposób tradycyjny;

5.75                      5.83                      6.24                      

6  W6 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w 

jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną 

drogą elektroniczną;

5.03                      4.99                      5.29                      

7  W7 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w 

jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w 

sposób tradycyjny;

7.63                      7.56                      7.93                      

8  W8 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę 

dostarczaną drogą elektroniczną;

6.90                      6.72                      6.97                      

9  W9 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny;

5.78                      5.81                      6.24                      

10  W10 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

4.34                      4.12                      4.34                      

11  W11 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny;

4.23                      4.15                      4.45                      

12  W12 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną;

3.50                      3.30                      3.49                      

13  W13 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, na podstawie wskazań 

wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz 

lokalowy), odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w 

sposób tradycyjny;

6.16                      6.69                      7.17                      

14  W14 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 

wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz 

lokalowy), odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w 

sposób tradycyjny;

3.08                      3.35                      3.59                      

15  W15 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 

wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz 

lokalowy), odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną 

drogą elektroniczną;

2.36                      2.50                      2.64                      

16  W16 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 

wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz 

lokalowy), odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w 

sposób tradycyjny;

4.96                      5.08                      5.27                      

17  W17 
 gospodarstwa 

domowe 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 

wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz 

lokalowy), odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą 

elektroniczną;

4.23                      4.23                      4.32                      

* Do powyższych opłat dolicza się  podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami

Stawki opłat abonamentowych dotyczących zaopatrzenia w wodę i obowiązujących w latach 01.12.2021-30.11.2024

Wielkość stawek opłat *Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług 
L.p.
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Wielkość stawek opłat *Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług 
L.p.

18  W18  pozostałe cele 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę 

dostarczaną w sposób tradycyjny;

8.83                      9.18                      9.82                      

19  W19  pozostałe cele 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę 

dostarczaną drogą elektroniczną;

7.38                      7.49                      7.92                      

20  W20  pozostałe cele 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę 

dostarczaną w sposób tradycyjny;

12.58                    12.64                    13.20                    

21  W21  pozostałe cele 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę 

dostarczaną drogą elektroniczną;

11.14                    10.94                    11.30                    

22  W22  pozostałe cele 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w 

sposób tradycyjny;

5.75                      5.83                      6.24                      

23  W23  pozostałe cele 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną 

drogą elektroniczną;

5.03                      4.99                      5.29                      

24  W24  pozostałe cele 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w 

sposób tradycyjny;

7.63                      7.56                      7.93                      

25  W25  pozostałe cele 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą 

elektroniczną;

6.90                      6.72                      6.97                      

26  W26  pozostałe cele 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza 

zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), 

odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób 

tradycyjny;

3.08                      3.35                      3.59                      

27  W27  pozostałe cele 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza 

zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), 

odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą 

elektroniczną;

2.36                      2.50                      2.64                      

28  W28  pozostałe cele 

Odbiorcy usług – Gmina pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w 

jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, która otrzymuje fakturę dostarczaną w sposób 

tradycyjny.

5.78                      5.81                      6.24                      

* Do powyższych opłat dolicza się  podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów
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