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Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach przy 

ul. Wschodniej 2 informuje, iż zgodnie z decyzją Dyrektora RZGW w Gliwicach nr 

GL.RZT.70.7.2020 z dnia 27.05.2020 r. wprowadza następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na okres od 05.06.2020 r. do 04.06.2021 r. 

 

1. Ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja” 

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Symbol taryfy Rodzaj cen Stawka netto 

1. Gospodarstwo domowe W1 Cena za wodę (zł/m
3
) 4,62 

2. Pozostali odbiorcy W2 Cena za wodę (zł/m
3
) 4,69 

Wszystkie podane ceny i stawki opłat są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami. 

 

2. Ceny zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja” 

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Symbol taryfy Rodzaj cen Stawka netto 

1. Gospodarstwo domowe S1 Cena za ścieki (zł/m
3
) 7,98 

2. Pozostali odbiorcy S2 Cena za ścieki (zł/m
3
) 7,98 

Wszystkie podane ceny i stawki opłat są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami. 

 

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/139/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. 

ustala się następujące opłaty do taryfowej grupy odbiorców usług gospodarstwa domowego za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

 Ustanawia się dopłatę do taryfowej grupy odbiorców o symbolu W1 gospodarstwa 

domowe w wysokości 0,36 zł netto do 1 m
3
 na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 Ustanawia się dopłatę do taryfowej grupy odbiorców o symbolu S1 gospodarstwa 

domowe w wysokości 1,25 zł netto do 1 m
3
 na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

Ceny dla gospodarstw domowych uwzględniając dopłatę wynikającą z powyższej Uchwały: 

Woda (W1) 4,26 Cena netto za wodę (zł/m
3
) 

Ścieki (S1) 6,73 Cena netto za ścieki (zł/m
3
) 

Wszystkie podane ceny i stawki opłat są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami. 

 

 

3. Stawki miesięcznej opłaty abonamentowej 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców 
Stawka opłaty 

abonamentowej netto [zł] 

1. W1 – Gospodarstwo domowe  

a) W1a1 – abonament za wodę (podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej) – rozliczenie co miesiąc 
5,50 

b) W1a2 – abonament za wodę (podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej) – rozliczenie co 3 miesiące 
7,50 

c) W1ar1 – abonament radiowy za wodę (podłączonych do 

sieci kanalizacyjnej) – rozliczenie co miesiąc 
4,50 

d) W1ar2 – abonament radiowy za wodę (podłączonych do 

sieci kanalizacyjnej) – rozliczenie co 3 miesiące 
6,50 

e) W1b1 – abonament za wodę (bez podłączenia do sieci 

kanalizacyjnej) – rozliczenie co miesiąc 
9,00 

f) W1b2 – abonament za wodę (bez podłączenia do sieci 

kanalizacyjnej) – rozliczenie co 3 miesiące 
11,00 

g) W1br1 – abonament radiowy za wodę (bez podłączenia do 

sieci kanalizacyjnej) – rozliczenie co miesiąc 
8,00 

h) W1br2 – abonament radiowy za wodę (bez podłączenia do 10,00 
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sieci kanalizacyjnej) – rozliczenie co 3 miesiące 

i) W1c – abonament za wodę (podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej) – w lokalu w budynku wielolokalowym – 

rozliczenie co 3 miesiące 

4,50 

j) W1cr – abonament radiowy za wodę (podłączonych do 

sieci kanalizacyjnej) – w lokalu w budynku 

wielolokalowym – rozliczenie co 3 miesiące 

3,50 

k) W1e – abonament za wodę (podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej) na podstawie przeciętnych norm zużycia – 

rozliczenie co 3 miesiące 

5,50 

l) W1g1 – abonament za wodę z uwzględnieniem wskazań 

podlicznika, w tym wody bezpowrotnie zużytej – 

rozliczenie co miesiąc 

1,50 

m) W1g2 – abonament za wodę z uwzględnieniem wskazań 

podlicznika, w tym wody bezpowrotnie zużytej – 

rozliczenie co 3 miesiące 

4,50 

n) W1gr1 – abonament radiowy za wodę z uwzględnieniem 

wskazań podlicznika, w tym wody bezpowrotnie zużytej – 

rozliczenie co miesiąc 

1,00 

o) W1gr2 – abonament radiowy za wodę z uwzględnieniem 

wskazań podlicznika, w tym wody bezpowrotnie zużytej – 

rozliczenie co 3 miesiące 

4,00 

2. W2 – Pozostali odbiorcy  

a) W2a1 – abonament za wodę (podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej) – rozliczenie co miesiąc 
5,50 

b) W2a2 – abonament za wodę (podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej) – rozliczenie co 3 miesiące 
7,50 

c) W2ar1 – abonament radiowy za wodę (podłączonych do 

sieci kanalizacyjnej) – rozliczenie co miesiąc 
4,50 

d) W2ar2 – abonament radiowy za wodę (podłączonych do 

sieci kanalizacyjnej) – rozliczenie co 3 miesiące 
6,50 

e) W2b1 – abonament za wodę (bez podłączenia do sieci 

kanalizacyjnej) – rozliczenie co miesiąc 
9,00 

f) W2b2 – abonament za wodę (bez podłączenia do sieci 

kanalizacyjnej) – rozliczenie co 3 miesiące 
11,00 

g) W2br1 – abonament radiowy za wodę (bez podłączenia do 

sieci kanalizacyjnej) – rozliczenie co miesiąc 
8,00 

h) W2br2 – abonament radiowy za wodę (bez podłączenia do 

sieci kanalizacyjnej) – rozliczenie co 3 miesiące 
10,00 

i) W2g1 – abonament za wodę z uwzględnieniem wskazań 

podlicznika, w tym wody bezpowrotnie zużytej – 

rozliczenie co miesiąc 

1,50 

j) W2g2 – abonament za wodę z uwzględnieniem wskazań 

podlicznika, w tym wody bezpowrotnie zużytej – 

rozliczenie co 3 miesiące 

4,50 

k) W2gr1 – abonament radiowy za wodę z uwzględnieniem 

wskazań podlicznika, w tym wody bezpowrotnie zużytej – 

rozliczenie co miesiąc 

1,00 

l) W2gr2 – abonament radiowy za wodę z uwzględnieniem 

wskazań podlicznika, w tym wody bezpowrotnie zużytej – 

rozliczenie co 3 miesiące 

4,00 

Wszystkie podane ceny i stawki opłat są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami. 
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L.p. Taryfowa grupa odbiorców 
Stawka opłaty 

abonamentowej netto [zł] 

1. S1 – Gospodarstwo domowe  

a) S1a1 – abonament za kanalizację – rozliczenie co miesiąc 5,50 

b) S1a2 – abonament za kanalizację – rozliczenie co 3 miesiące 7,50 

c) S1ar1 – abonament radiowy za kanalizację – rozliczenie co 

miesiąc 
4,50 

d) S1ar2 – abonament radiowy za kanalizację – rozliczenie co 3 

miesiące 
6,50 

e) S1b2 – abonament za kanalizację – rozliczenie co 3 miesiące 7,00 

f) S1c – abonament za kanalizację – w lokalu w budynkach 

wielolokalowych – rozliczenie co 3 miesiące 
4,50 

g) S1cr – abonament radiowy za kanalizację – w lokalu 

w budynkach wielolokalowych – rozliczenie co 3 miesiące 
3,50 

h) S1e2 – abonament za kanalizację na podstawie przeciętnych 

norm zużycia – rozliczenie co 3 miesiące 
5,50 

2. S2 – Pozostali odbiorcy  

a) S2a1 – abonament za kanalizację – rozliczenie co miesiąc 5,50 

b) S2a2 – abonament za kanalizację – rozliczenie co 3 miesiące 7,50 

c) S2ar1 – abonament radiowy za kanalizację – rozliczenie co 

miesiąc 
4,50 

d) S2ar2 – abonament radiowy za kanalizację – rozliczenie co 3 

miesiące 
6,50 

Wszystkie podane ceny i stawki opłat są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami. 

 


