
Informacja o cenach wody na 3 lata 

PONIŻEJ CENY I STAWKI ZA WODĘ OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 1 DO 12 

MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY. 

Grupa I – Gospodarstwa domowe* 

a) Cena za dostarczoną wodę:                                                        4,00 zł/m3 netto 

b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               2,72 zł/m-c netto 

Grupa II – Przemysł** 

a) Cena za dostarczoną wodę:                                                        3,93 zł/m3 netto 

b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              13,72 zł/m-c netto 

Grupa III – Przemysł Koziegłowy*** 

a) cena za dostarczoną wodę:                                                        3,49 zł/m3 netto 

b) stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               nie dotyczy 

 

PONIŻEJ CENY I STAWKI ZA WODĘ OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 13 DO 24 

MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY. 

Grupa I – Gospodarstwa domowe* 

a) Cena za dostarczoną wodę:                                                        4,02 zł/m3 netto 

b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               2,66 zł/m-c netto 

Grupa II – Przemysł** 

a) Cena za dostarczoną wodę:                                                        3,94 zł/m3 netto 

b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              13,80 zł/m-c netto 

Grupa III – Przemysł Koziegłowy*** 

a) cena za dostarczoną wodę:                                                        3,49 zł/m3 netto 

b) stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 



PONIŻEJ CENY I STAWKI ZA WODĘ OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE OD 25 DO 36 

MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY. 

Grupa I – Gospodarstwa domowe* 

a) Cena za dostarczoną wodę:                                                        4,06 zł/m3 netto 

b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               2,60 zł/m-c netto 

Grupa II – Przemysł** 

a) Cena za dostarczoną wodę:                                                        3,98 zł/m3 netto 

b) Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:              13,99 zł/m-c netto 

Grupa III – Przemysł Koziegłowy*** 

a) cena za dostarczoną wodę:                                                        3,49 zł/m3 netto 

b) stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:               nie dotyczy 

 

Wyjaśnienie poszczególnych grup: 

* GRUPA I  Wszyscy odbiorcy pobierający wodę i wykorzystujący ją do celów socjalnych, podlewania 

przydomowych ogrodów, remontów i rozbudowy domów lub innych celów służących do zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych, tj.: 

– właścicieli domów jednorodzinnych, 

– właścicieli lub zarządców domów mieszkalnych wielolokalowych, 

– właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych, 

– spółdzielnie mieszkaniowe, 

– odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie związaną z produkcją, 

– służba zdrowia, szkolnictwo, fundacje, stowarzyszenia. 

** GRUPA II Wszyscy odbiorcy zakładów przemysłowych, dla których głównym celem poboru wody 

jest wykorzystanie jej do celów produkcyjnych lub technologicznych. 

*** GRUPA III Przemysł Koziegłowy 
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