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TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE 

GMINY KOŻUCHÓW 
OD 23 CZERWCA 2019 R. DO 22 CZERWCA 2020 R.  

L.P. 
OZNACZENIE 

GRUPY 
TARYFOWEJ 

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW 
CENA w zł/m3 

STAWKA OPŁATY 
ABONAMENTOWEJ 
(zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy) 

netto brutto netto brutto 

1 GD - W 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, zużywający wodę do celów realizacji 

zadań własnych gminy  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych 

5,44  5,88  5,87 6,34 

2 GD - W (Ś) 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,  
będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, zużywający wodę do celów realizacji 
zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do 
celów rolniczych 

5,44 5,88 4,49 4,85 

3 IC - W 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, zużywający wodę do celów innych niż 

wymienione w grupie GD - W 

5,48 5,92 14,07 15,20 

4 IC - W (Ś) 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, zużywający wodę do celów innych niż 

wymienione w grupie GD – W (Ś) 

5,48  5,92 12,69 13,71 

5 GD - Ś 
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania 
ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
7,27 7,85 9,19 9,93 

6 GD - Ś (W) 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania 
ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego  

7,27 7,85  7,83  8,46 

7 IC - Ś (W) 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania 
ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, niewymienieni w grupie GD – Ś (W) 

7,27  7,85  7,83  8,46  

 

 


