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OGŁOSZENIE 
 

Działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7. czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123, poz. 858 z dnia 12.06.2006 r. – tekst jednolity),  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świebodzicach 
ogłasza, 

 taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą   
na terenie Gminy Świebodzice  

 od dnia 1. lipca 2015 roku do dnia 30. czerwca 2016 roku 
 

Taryfy za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę 

01.07.2015 – 30.06.2016 
 

Tabela  1. 
 

Wyszczególnienie  
Lp. Taryfowa grupa odbiorców 

usług 
Rodzaj cen i stawek opłat 

Wielkość cen  
i stawek opłat 

netto* 
1. Budynki jednorodzinne - cena wody(zł/m3) 

- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

4,98 
 

6,60 
2. Budynki wielorodzinne - cena wody(zł/m3) 

- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

4,98 
 

21,96 
3. Lokale w budynkach 

wielorodzinnych ** 
- cena wody(zł/m3) 
- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

4,98 
 

2,80 
4. Ryczałty - cena wody(zł/m3) 

- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

4,98 
 

2,66 
5. Usługi, handel  

i administracja 
- cena wody(zł/m3) 
- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

5,21 
 

26,03 
6. Przemysł - cena wody(zł/m3) 

- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

5,21 
 

53,52 
7. Pozostali*** - cena wody(zł/m3) 

- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

5,21 
 

10,60 
 

*   Do cen i stawek opłat wymienionych w tabeli dolicza się obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT,  
       w wysokości zgodnej z odrębnymi przepisami. 
**  W grupie 3. znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe. 
***Cena i stawka opłaty abonamentowej za wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele 
       przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych wynosi jak dla 
       pozostałych odbiorców. 
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Taryfy za zbiorowe  odprowadzanie ścieków 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków 
01.07.2015 – 30.06.2016 

 
Tabela  2. 

 
Wyszczególnienie  

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
usług 

Rodzaj cen i stawek opłat 
Wielkość cen  
i stawek opłat 

netto* 
1. Budynki jednorodzinne - cena usługi odprowadzania ścieków   

  (zł/m3) 
- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

8,02 
 

5,43 

2. Budynki wielolorodzinne - cena usługi odprowadzania ścieków   
  (zł/m3) 
- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

8,02 
 

7,22 

3. Lokale w budynkach 
wielorodzinnych ** 

- cena usługi odprowadzania ścieków   
  (zł/m3) 
- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

8,02 
 

1,99 

4. Ryczałty - cena usługi odprowadzania ścieków   
  (zł/m3) 
- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

8,02 
 

1,72 

5. Usługi, handel  
i administracja 

- cena usługi odprowadzania ścieków   
  (zł/m3) 
- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

8,02 
 

34,08 

6. Przemysł - cena usługi odprowadzania ścieków   
  (zł/m3) 
- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

8,02 
 

87,08 

7. Odbiorcy odprowadzający 
ścieki opadowe 

- cena usługi odprowadzania ścieków   
  (zł/m3) 
- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

5,11 
 

49,68 

8. Pozostali*** - cena usługi odprowadzania ścieków   
  (zł/m3) 
- stawka opłaty abonamentowej  
  (na   odbiorcę w zł/m-c) 

8,02 
 

9,03 

 
*   Do cen i stawek opłat wymienionych w tabeli dolicza się obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT,  
       w wysokości zgodnej z odrębnymi przepisami. 
**  W grupie 3. znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe. 
***Cena i stawka opłaty abonamentowej za wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele 
       przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych wynosi jak dla 
       pozostałych odbiorców. 

 
 
 
 
 
 


