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Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
obowiązujące na terenie Gminy Kobylnica 

od 29 lipca 2021 roku do 28 lipca 2024 roku 
 

Zaopatrzenie w wodę 

Lp. 

taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

Wysokość cen i stawek opłat 
okres od 1 do 12 miesiąca 

(29.07.2021r.÷28.07.2022r.) 
obowiązywania nowej taryfy 

okres od 13 do 24 miesiąca 
(29.07.2022r.÷28.07.2023r.) 

obowiązywania nowej taryfy 

okres od 25 do 36 miesiąca 
(29.07.2023r.÷28.07.2024r.) 

obowiązywania nowej taryfy 

cena 
wody  

(zł/m3) 

stawka opłaty 
abonamentowej 

w zł/odbiorcę 
usług/m-c 

cena 
wody  

(zł/m3) 

stawka opłaty 
abonamentowej 

w zł/odbiorcę 
usług/m-c 

cena 
wody  

(zł/m3) 

stawka opłaty 
abonamentowej 

w zł/odbiorcę 
usług/m-c 

netto netto netto netto netto netto 

1 Grupa 1 3,67 4,77 3,80 4,77 3,96 4,77 

2 Grupa 2 3,67 2,47 3,80 2,47 3,96 2,47 

3 Grupa 3 3,67 4,61 3,80 4,61 3,96 4,61 

4 Grupa 4 3,67 2,30 3,80 2,30 3,96 2,30 

5 Grupa 5 3,67 2,30 3,80 2,30 3,96 2,30 

6 Grupa 6 3,67 1,23 3,80 1,23 3,96 1,23 

7 Grupa 7 3,72 4,77 3,86 4,77 4,02 4,77 

8 Grupa 8 3,72 2,47 3,86 2,47 4,02 2,47 

9 Grupa 9 3,72 4,61 3,86 2,47 4,02 4,61 

10 Grupa 10 3,72 2,30 3,86 2,30 4,02 2,30 

11 Grupa 11 3,72 4,77 3,86 2,47 4,02 4,77 

12 Grupa 12 3,72 2,47 3,86 2,47 4,02 2,47 

13 Grupa 13 3,72 4,61 3,86 4,61 4,02 4,61 

14 Grupa 14 3,72 4,61 3,86 4,61 4,02 4,61 

15 Grupa 15 3,72 2,30 3,86 2,30 4,02 2,30 

16 Grupa 16 3,72 1,23 3,86 1,23 4,02 1,23 

17 Grupa 17 3,72 - 3,86 - 4,02 - 

Odprowadzanie ścieków 

Lp.  

taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

Wysokość cen i stawek opłat 
okres od 1 do 12 miesiąca 

(29.07.2021r.÷28.07.2022r.) 
obowiązywania nowej taryfy 

okres od 13 do 24 miesiąca 
(29.07.2022r.÷28.07.2023r.) 

obowiązywania nowej taryfy 

okres od 25 do 36 miesiąca 
(29.07.2023r.÷28.07.2024r.) 

obowiązywania nowej taryfy 

cena 
ścieków  
(zł/m3) 

stawka opłaty 
abonamentowej 

w zł/odbiorcę 
usług/m-c 

cena 
ścieków  
(zł/m3) 

stawka opłaty 
abonamentowej 

w zł/odbiorcę 
usług/m-c 

cena 
ścieków  
(zł/m3) 

stawka opłaty 
abonamentowej 

w zł/odbiorcę 
usług/m-c 

netto netto netto netto netto netto 
1 Grupa 1 13,59 4,83 13,97 4,83 14,24 4,83 

2 Grupa 2 13,59 2,53 13,97 2,53 14,24 2,53 

3 Grupa 3 13,59 2,53 13,97 2,53 14,24 2,30 

4 Grupa 4 13,59 2,36 13,97 2,36 14,24 2,36 

5 Grupa 5 13,59 1,29 13,97 1,29 14,24 1,29 

6 Grupa 6 9,87 4,83 10,25 4,83 10,52 4,83 

7 Grupa 7 9,87 2,53 10,25 2,53 10,52 2,53 

8 Grupa 8 9,87 2,30 10,25 2,30 10,52 2,30 

9 Grupa 9 9,87 2,36 10,25 2,36 10,56 2,36 

10 Grupa 10 9,87 1,29 10,25 1,29 10,52 1,29 
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Taryfowe grupy odbiorców usług - zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
Symbol 

taryfowej grupy 
odbiorców 

Opis taryfowej grupy odbiorców usług 

Grupa 1 
W1 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi do celów prowadzenia 
gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym 
okresie rozliczeniowym,  

Grupa 2 
W2 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi do celów prowadzenia 
gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym  
okresie rozliczeniowym, 

Grupa 3 
W3 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,  nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi  do celów prowadzenia 
gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, w jednomiesięcznym 
okresie rozliczeniowym,  

Grupa 4 
W4 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie  odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi  do celów prowadzenia 
gospodarstw domowych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, w jednomiesięcznym  
okresie rozliczeniowym 

Grupa 5 
W5 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pobierający wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi do celów prowadzenia gospodarstw domowych rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia 
wody, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa 6 
W6 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi do celów prowadzenia 
gospodarstw domowych , rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym 

Grupa 7 
W7 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie  odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów produkcji przemysłowej, rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierza głównego odczytywanego, w jednomiesięcznym  okresie rozliczeniowym, 

Grupa 8 
W8 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów produkcji przemysłowej, rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierza głównego odczytywanego, w jednomiesięcznym  okresie rozliczeniowym,  

Grupa 9 
W9 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów produkcji przemysłowej , rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierza dodatkowego odczytywanego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

Grupa 10 
W10 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów produkcji przemysłowej , rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierza dodatkowego odczytywanego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

Grupa 11 
W11  

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

Grupa 12 
W12 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący  jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

Grupa 13 
W13 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza dodatkowego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

Grupa 14 
W14 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza dodatkowego, przez okres sześciu miesięcy w roku, 

Grupa 15 
W15 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie  odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza dodatkowego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, 

Grupa 16 
W16 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w oparciu o 
przeciętne normy zużycia wody, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

Grupa 17 
 W17 

Odbiorcy usług pobierający wodę na cele przeciwpożarowe 
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Taryfowe grupy odbiorców usług - zbiorowe odprowadzanie ścieków 
Symbol 

taryfowej grupy 
odbiorców 

Opis taryfowej grupy odbiorców usług 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków eksploatujący przepompownie będące własnością przedsiębiorstwa 

Grupa 1 
K1 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, w których posiadaniu znajdują się przepompownie przydomowe będące własnością 
przedsiębiorstwa, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza odbiorcy na 
ujęciu własnym, odczytywanego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

Grupa 2 
K2 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, w których posiadaniu znajdują się przepompownie przydomowe będące własnością 
przedsiębiorstwa, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, 

Grupa 3 
K3 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, w których posiadaniu znajdują się    przepompownie przydomowe będące własnością 
przedsiębiorstwa, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza  dodatkowego odczytywanego 
w jednomiesięcznym  okresie rozliczeniowym,  

Grupa 4 
K4 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie  będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, w których posiadaniu znajdują się przepompownie przydomowe będące własnością 
przedsiębiorstwa, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, w jednomiesięcznym  okresie 
rozliczeniowym,  

Grupa 5 
K5 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę,  w których posiadaniu znajdują się    przepompownie przydomowe będące własnością 
przedsiębiorstwa rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym  

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków nie eksploatujący przepompowni będących własnością przedsiębiorstwa 

Grupa 6 
K6 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, inni niż wskazani w grupie K1 rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego 
lub wodomierza odbiorcy na ujęciu własnym, odczytywanego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

Grupa 7 
K7 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, inni niż wskazani w grupie K2, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, 
odczytywanego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

Grupa 8 
K8 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, inni niż wskazani w grupie K3, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza  
dodatkowego odczytywanego w jednomiesięcznym  okresie rozliczeniowym, 

Grupa 9  
K9 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie  będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, inni  niż w grupie K4, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, 
w jednomiesięcznym  okresie rozliczeniowym, 

Grupa 10 
K10 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, inni niż wskazani w grupie K5   rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, 
w jednomiesięcznym  okresie rozliczeniowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


