
 

 Szanowni Klienci! 

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Zawoi na 1854 ogłasza: 

„Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 

Gminy Zawoja na 2021/2022 rok” 

 

1. Ceny dostarczanej wody 

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania 

taryf – od dnia 22 kwietnia 2021 r. do dnia 21 kwietnia 2022 r. (w złotych): 

 

 

Lp. 

 

Taryfowa grupa odbiorców 

 

Cena zł/m3 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/kw. 

netto brutto netto brutto 

 1 2 3 4 5 

 

 

1 

Grupa W1 
Gospodarstwa domowe korzystające z usług wodociągowych 

i wodociągowo – kanalizacyjnych rozliczane na podstawie 

odczytów wodomierza głównego 

4,98 5,38 33,83 36,54 

 

 

 

2 

Grupa W2 
Gospodarstwa domowe w lokalach znajdujących się 

w budynkach wielolokalowych korzystające z usług 

wodociągowo – kanalizacyjnych. Opłatę abonamentową grupy 

W2 stosuje się również jako opłatę dodatkową do opłaty W1 

w przypadku gospodarstw domowych rozliczanych według 

wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej lub dodatkowego wodomierza na ujęciu 

własnym 

4,98 5,38 31,50 34,02 

 

3 

Grupa W3 
Gospodarstwa domowe korzystające z usług wodociągowo – 

kanalizacyjnych rozliczani na podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 

4,98 5,38 21,11 22,80 

 

4 

Grupa W4 
Pozostali odbiorcy usług korzystający z usług wodociągowych 

i wodociągowo -   kanalizacyjnych rozliczani na podstawie 

odczytów wodomierza głównego 

5,40 5,83 33,83 36,54 

 

 

 

5 

Grupa W5 
Pozostali odbiorcy usług wodociągowo – kanalizacyjnych 

w lokalach znajdujących się w budynkach wielolokalowych, 

użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych 

w budynkach wielolokalowych. Opłatę abonamentową grupy 

W5 stosuje się również jako opłatę dodatkową do opłaty W4 

w przypadku odbiorców rozliczanych według wodomierza 

dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub 

dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym 

5,40 5,83 31,50 34,02 

 

6 

Grupa W6 
Pozostali odbiorcy usług korzystający z usług wodociągowo – 

kanalizacyjnych rozliczani na podstawie przeciętnych 

przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 

5,40 5,83 21,11 22,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Ceny odprowadzanych ścieków 



Wysokość cen i stawek opłat dotyczącą zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie 

obowiązywania taryf – od dnia 22 kwietnia 2021 r. do dnia 21 kwietnia 2022 r. (w złotych): 

 

Lp. 

 

Taryfowa grupa odbiorców 

 

Cena zł/m3 
Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/kw. 

netto Brutto netto brutto 

 1 2 3 4 5 

 

 

1 

Grupa K1 
Gospodarstwa domowe korzystające z usług wodociągowo – 

kanalizacyjnych rozliczani na podstawie odczytów 

wodomierza głównego lub przepisów dot. przeciętnych norm 

zużycia 

7,71 8,33 19,59 21,16 

 

2 

Grupa K2 
Gospodarstwa domowe korzystające z usług kanalizacyjnych 

rozliczane wyłącznie za ścieki na podstawie odczytów innych 

przyrządów pomiarowych, tj. wodomierze na własnym ujęciu 

7,71 8,33 51,09 55,18 

 

 

 

 

3 

Grupa K3 
Gospodarstwa domowe korzystające z usług kanalizacyjnych 

lub wodociągowo – kanalizacyjnych rozliczani za ścieki lub za 

wodę i ścieki w lokalach znajdujących się w budynkach 

wielolokalowych. Opłatę abonamentową w tej grupie stosuje 

się dla odbiorców korzystających wyłącznie z usług 

kanalizacyjnych, odbiorcy korzystający z usług wodociągowo 

- kanalizacyjnych obciążani są opłatą abonamentową dla wody 

w grupie W2. Opłatę abonamentową z tej grupy stosuje się 

również jako opłatę dodatkową  do opłaty K2 w przypadku 

odbiorców rozliczanych według wodomierza dodatkowego 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wodomierza 

na ujęciu własnym 

7,71 8,33 31,50 34,02 

 

4 

Grupa K4 
Gospodarstwa domowe korzystające z usług kanalizacyjnych 

rozliczani wyłącznie za ścieki na podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 

7,71 8,33 38,37 41,44 

 

5 

Grupa K5 
Pozostali odbiorcy usług kanalizacyjnych korzystający z usług 

wodociągowo – kanalizacyjnych rozliczani na podstawie 

odczytów wodomierza głównego 

12,75 13,77 19,59 21,16 

 

6 

Grupa K6 
Pozostali odbiorcy korzystający z usług kanalizacyjnych 

rozliczani wyłącznie za ścieki na podstawie odczytów innych 

przyrządów pomiarowych, tj. wodomierze na własnym ujęciu 

12,75 13,77 51,09 55,18 

 

 

 

 

7 

Grupa K7 
Pozostali odbiorcy korzystający z usług kanalizacyjnych lub 

wodociągowo – kanalizacyjnych rozliczani za ścieki lub za 

wodę i ścieki w lokalach znajdujących się w budynkach 

wielolokalowych. Opłątę abonamentową w tej grupie stosuje 

się dla odbiorców korzystających wyłącznie z usług 

kanalizacyjnych, odbiorcy korzystający z usług wodociągowo 

– kanalizacyjnych obciążani są opłatą abonamentową dla 

wody w grupie W5. Opłatę abonamentową z tej grupy stosuje 

się również jako opłatę dodatkową do opłaty K6 w przypadku 

odbiorców rozliczanych według wodomierza dodatkowego 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wodomierza 

na ujęciu własnym 

12,75 13,77 31,50 34,02 

Powyższe taryfy zostały wprowadzone decyzją KR.RZT.070.1.50.2019 Dyrektora Regionalnego 

PGW Wody Polskie Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 12 marca 2020 r. 

Taryfy uwzględniają dopłaty ustanowione przez Radę Gminy Zawoja uchwałą nr  XXIII/246/2020 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Gospodarstwa domowe posiadające przydomowe przepompownie ścieków otrzymują zniżkę 

w wysokości 0,32 zł brutto/m3 oddanych ścieków. 

                                                                                                                            Zarząd Spółki 


