
Informacja dotycząca  

taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

 

Dnia 13 marca 2018 r. Zakład Komunalny w Pobiedziskach wystąpił z wnioskiem 

do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w sprawie zatwierdzenia Taryfy 

opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres trzech 

lat. Po dokonaniu oceny kompletnego wniosku i jego uzasadnienia pod względem zgodności 

z przepisami ustaw: 

- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  

- oraz Prawem wodnym,  

taryfa została zatwierdzona.  

 

Taryfa weszła w życie z dniem 01.06.2018 r., z obecnymi stawkami obowiązuje do dnia 

31.05.2020 r. Nowe stawki w ramach zatwierdzonej taryfy wchodzą w życie od dnia 

1 czerwca 2020 r. i obowiązują do dnia 31 maja 2021 r. 

 

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z taryf, z wyszczególnieniem cen usług obowiązujących od dnia 

01.06.2020 r. do dnia 31.05.2021 r.: 

 

GRUPA OPIS GRUPY CENA WODY (NETTO) 

1 GOSPODARSTWA DOMOWE 3,72 zł/1m3 

2 CELE SPOŻYWCZE  

I FARMACEUTYCZNE 

4,28 zł/1m3 

3 INNE  

(FIRMY, PRZEDSIĘBIORSTWA,  

I INNE INSTYTUCJE) 

4,26 zł/1m3 

4 ROLNICY 3,72 zł/1m3 

 

 

Cena ścieków obowiązuje wszystkich odbiorców, jest niezmienna w całym okresie 

obowiązywania taryf od 01.06.2018 r do 31.05.2021 r. i kształtuje się na poziomie 9,33 zł 

netto.  

 

 

 

 

 



 

 

Ceny i stawki (netto) opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę od 01.06.2020 do 31.05.2021 

L.p. 

Wyszczególnienie 
Taryfa 
 nowa 

Taryfowa 
grupa  

odbiorców 
usług 

Opis grupy Rodzaj cen i stawek opłat   

0 1   2 4 

1 Grupa 1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,72 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 7,37 

2 Grupa 2 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,72 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 5,18 

3 Grupa 3 
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 miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,26 

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 5,59 

4 Grupa 4 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 dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,26 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 7,37 

5 Grupa 5 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,26 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 5,18 

6 Grupa 6 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, w miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,72 

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 5,59 

7 Grupa 7 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza głównego, w miesięcznym okresie 
rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,28 

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 5,59 

8 Grupa 8 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie 

rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,28 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 7,37 

9 Grupa 9 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do celów rolniczych, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,72 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 7,37 

10 Grupa 10 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,72 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 11,17 

11 Grupa 11 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych 
norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,72 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 6,80 

12 Grupa 12 
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 miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,26 

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 9,39 

13 Grupa 13 
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 dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,26 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 11,17 

14 Grupa 14 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 

przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych 
norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,26 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 6,80 

15 Grupa 15 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie 

rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,28 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 11,17 

16 Grupa 16 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 

przeznaczoną do celów rolniczych, rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,72 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 11,17 



 
 

 

 

 

Ceny i stawki (netto) opłat taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków od 01.06.2020 do 31.05.2021 

L.p. 

Wyszczególnienie 
Taryfa 
 nowa 

Taryfowa 
grupa  

odbiorców 
usług 

Opis grupy Rodzaj cen i stawek opłat   

0 1   2 4 

1 Grupa 1 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierza głównego, w 

dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
          
10,65     

2 Grupa 2 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, rozliczani na 
podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 

dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
            
8,46     

3 Grupa 3 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do pozostałych celów, rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierza głównego, w miesięcznym 

okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 
            
7,23     

4 Grupa 4 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do pozostałych celów, rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierza głównego, w 

dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
          
10,65     

5 Grupa 5 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do pozostałych celów, rozliczani na 
podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 

dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
            
8,46     

6 Grupa 6 
 Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do pozostałych celów, rozliczani na 
podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w miesięcznym 

okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 
            
7,23     

7 Grupa 7 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do celów farmaceutyczno-
spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, w miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 
            
7,23     

8 Grupa 8 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do celów farmaceutyczno-
spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
          
10,65     

9 Grupa 9 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do celów rolniczych, rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierza głównego, w 

dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
          
10,65     

17 Grupa 17 Odbiorcy korzystający wyłącznie z usług kanalizacyjnych, 
rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 

dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
          
14,45     



  Użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług sformułowania oznaczają 

odpowiednio: 

 

a) Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi- woda do cellów realizacji zadań 

własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 

do spożycia przez ludzi. 

b) Woda przeznaczona do celów rolniczych- woda do celów rolniczych na potrzeby 

zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,  w zakresie niebędącym w 

zwykłym korzystaniem z wód 

c)  Woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych- woda celów produkcji 

napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji 

farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

d) Woda przeznaczona do pozostałych celów- woda do celów określonych w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności, nie będąca wodą przeznaczoną do celów, o których mowa w 

pkt. a, b i c 

e) Przeciętne normy zużycia wody- przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych 

odbiorców usług, stanowiące podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku 

wodomierza głównego 

 

 

Jednocześnie informujemy, że w celu podjęcia niezwłocznych działań, wszelkie 

awarie, jak również uwagi dotyczące dostawy wody i odprowadzania ścieków ( ciśnienie, 

przerwy w dostawie, inne) należy zgłaszać wyłącznie do Zakładu: 

- osobiście: ul. Poznańska 58, Pobiedziska 

- mailowo: 

wodociąg@zk-pobiedziska.pl 

oczyszczalnia@zk-pobiedziska.pl 

woda@zk-pobiedziska.pl 

- telefonicznie: całodobowo- 61 8977305 

oraz w godzinach pracy Zakładu od 7.00 do 15.00- 31 8977308 lub 61 2177074 
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