
 

 

 

Informacja dotycząca  

taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

 

Dnia 18 lutego 2021 r. Zakład Komunalny w Pobiedziskach wystąpił z wnioskiem do Dyrektora 

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  

- Prawem wodnym,  

taryfa została zatwierdzona.  

 

 

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

01.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r.: 

 

GRUPA OPIS GRUPY CENA WODY (NETTO) 

1 GOSPODARSTWA DOMOWE 3,74 zł/1m3 

2 INNE  

(FIRMY, PRZEDSIĘBIORSTWA,  

I INNE INSTYTUCJE) 

3,79 zł/1m3 

 

Cena ścieków obowiązuje wszystkich odbiorców, jest niezmienna w okresie od 01.05.2021 r. 

do 30.04.2022 r. i kształtuje się na poziomie 9,33 zł netto.  

 

Natomiast ulegają zmianie opłaty taryfowe poszczególnych grup odbiorców dla zaopatrzenia 

w wodę i odprowadzania ścieków. Zmiany, jakie zachodzą w taryfach (abonamenty dla 

poszczególnych grup) dostępne są: 

- na stronie internetowej Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.: 

https://zk-pobiedziska.pl/informacje/aktualnosci/; 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Poznańskiej 58 (monitor). 

 

Z poważaniem, 

 

Prezes Zarządu 
Zakładu Komunalnego 

w Pobiedziskach Sp. z o.o. 
 

/-/ Szymon Stachowiak 

https://zk-pobiedziska.pl/informacje/aktualnosci/


Ceny i stawki (netto) opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę od 01.05.2021 do 30.04.2022 

L.p. 

Wyszczególnienie 
Taryfa 
 nowa 

Taryfowa 
grupa  

odbiorców 
usług 

Opis grupy Rodzaj cen i stawek opłat   

0 1   2 4 

1 W 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 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

 - cena wody ( zł/m3) 3,74 

    - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 5,68 

2 W 2 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 

2 miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

 - cena wody ( zł/m3) 3,74 

    - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 11,36 

3 W 3 
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 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

 - cena wody ( zł/m3) 3,74 

    - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 7,18 

4 W 4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w 
2 miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

 - cena wody ( zł/m3) 3,74 

    - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 6,26 

5 W 5 
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 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

 - cena wody ( zł/m3) 3,74 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 4,63 

6 W 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 zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. 
wodomierz lokalowy) w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

 - cena wody ( zł/m3) 3,74 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 4,18 

7 W 7 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do 
pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 1 

miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

 - cena wody ( zł/m3) 3,79 

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 9,86 

8 W 8 
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 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

 - cena wody ( zł/m3) 3,79 

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 5,68 

9 W 9 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do 
pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 

miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

 - cena wody ( zł/m3) 3,79 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 11,36 

10 W 10 
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 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

 - cena wody ( zł/m3) 3,79 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 7,18 

11 W 11 
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 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

 - cena wody ( zł/m3) 3,79 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 4,63 

12 W 12 
Odbiorca usług – Gmina Pobiedziska pobierająca wodę na cele określone w art. 

22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,79 

     - stawka opłaty abonamentowej (3mies.) 7,76 



 

 
 

Ceny i stawki (netto) opłat taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków od 01.05.2021 do 30.04.2022 

L.p. 

Wyszczególnienie 
Taryfa 
 nowa 

Taryfowa 
grupa  

odbiorców 
usług 

Opis grupy Rodzaj cen i stawek opłat   

0 1   2 4 

1 K 1 
Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia 
pomiarowego lub wodomierza głównego, w 1 miesięcznym 

okresie rozliczeniowym 

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

  
  
 

 - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 
          
8,43     

2 K 2 
Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie 

będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań 

urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w 2 
miesięcznym okresie rozliczeniowym 

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

    - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
            
16,86     

3 K 3 
Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia 
pomiarowego lub wodomierza głównego, w 2 miesięcznym 

okresie rozliczeniowym 

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

    - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
            
12,68     

4 K 4 
Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia 

wody, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym 

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

    - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
          
10,13     

5 K 5 
Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 

odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani 
na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy 

punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz 
lokalowy), w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym 

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

    - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
            
4,18     


