
 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W STRZYŻOWIE 

ogłasza, że w pierwszym okresie obowiązywania taryf tj. od dnia 29.05.2018 r. do dnia 

28.05.2019 r. na terenie Gminy Strzyżów będą obowiązywać 

CENY I STAWKI OPŁAT DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

 I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Zatwierdzone decyzją RZ.RET.070.1.8.2018.PS z dnia 27.04.2018 r, Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, z uwzględnieniem Uchwały  

Nr XXVII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do 

ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków.  

 

     Ceny i stawki opłat (brutto) 

 

Grupa 2-  pozostali odbiorcy usług,

Grupa 3-  woda pobrana na cele p.poż.

Cena  za m
3 

dostarczonej 

wody

Cena  za m
3 

odprowadzonych 

ścieków

Cena  za m
3 

dostarczonej 

wody

Cena  za m
3 

odprowadzonych 

ścieków

Cena  za m
3 

dostarczonej 

wody

Cena  za m
3 

odprowadzonych 

ścieków

na podstawie wskazań wodomierza 

głównego
5,16

na podstawie wskazań dla lokalu w 

budynku wielolokalowym
4,18

na podstawie wskazań wodomierza 

głównego e-faktura
2,11

na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody
2,11

Grupa 2-  pozostali odbiorcy usług.

Cena  za m
3 

dostarczonej 

wody

Cena  za m
3 

odprowadzonych 

ścieków

Cena  za m
3 

dostarczonej 

wody

Cena  za m
3 

odprowadzonych 

ścieków

na podstawie wskazań wodomierza 

głównego
10,48

na podstawie wskazań dla lokalu w 

budynku wielolokalowym
8,02

na podstawie wskazań wodomierza 

głównego e-faktura
4,53

na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody
4,53

Grupa 2-  pozostali odbiorcy usług.

Cena  za m
3 

dostarczonej 

wody

Cena  za m
3 

odprowadzonych 

ścieków

Cena  za m
3 

dostarczonej 

wody

Cena  za m
3 

odprowadzonych 

ścieków

na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego
5,31

na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego e-faktura
2,42

na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody
2,42

-34,754,83

--

4,69 4,83

7,256,25

7,256,25

Grupa 1-  gospodarstwa domowe: budynki jednorodzinne i wielorodzinne,

Odbiorcy usług rozliczani:

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/m-c

4,69

Odbiorcy dla których świadczone są usługi dostawy wody oraz odbioru ścieków

Odbiorcy dla których świadczona jest usługa odbioru ścieków

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/m-c

Odbiorcy usług rozliczani:

- -

Grupa 1-  gospodarstwa domowe: budynki jednorodzinne i wielorodzinne,

Grupa 1 Grupa 2

Grupa 1 Grupa 2

Odbiorcy dla których świadczona jest usługa dostawy wody

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

Odbiorcy usług rozliczani:

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/m-c

Grupa 1-  gospodarstwa domowe: budynki jednorodzinne i wielorodzinne,



 

 

Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy 

 i urządzenia pomiarowe  

Dostawa wody 

1) Należności za dostawę wody ustala się jako iloczyn taryfowych cen za dostawę wody 

 oraz  odpowiadającej im ilości dostarczonej wody, 

2) Ilość wody dostarczonej do odbiorcy usług ustala się na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, 

3) Należności wynikające z miesięcznej opłaty abonamentowej ustala się, w zależności od 

sposobu rozliczenia odbiorcy, jako iloczyn stawki opłaty abonamentowej za dostawę wody  

i liczby miesięcznych okresów rozliczeniowych, 

4) Należności wynikające z miesięcznej opłaty abonamentowej regulowane są przez odbiorcę 

niezależnie od ilości dostarczonej wody.  

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków 

1)  Należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn 

taryfowych cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz  odpowiadającej im ilości 

dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, 

2) Ilość wody dostarczonej do odbiorcy usług ustala się na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, 

3) Ilość odprowadzonych ścieków przyjmuje się jako równą ilości pobranej wody,  

a w przypadku zamontowanego dodatkowego wodomierza pomniejszana jest o ilość wody 

bezpowrotnie zużytej zgodnie z jego wskazaniami, 

4) Należności wynikające z miesięcznej opłaty abonamentowej ustala się, w zależności od 

sposobu rozliczenia odbiorcy, jako sumę iloczynów stawek opłat abonamentowych za 

dostawę wody oraz odprowadzania ścieków i liczby miesięcznych okresów rozliczeniowych,  

5) Należności wynikające z miesięcznej opłaty abonamentowej regulowane są przez odbiorcę 

niezależnie od ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. 

Odprowadzanie ścieków 

1) Należności za odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen za 

odprowadzanie ścieków oraz odpowiadającej im ilości odprowadzonych ścieków, 

2) Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych. W razie 

braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości 

wody pobranej w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, 

3) Należności wynikające z miesięcznej opłaty abonamentowej ustala się, w zależności od 

sposobu rozliczenia odbiorcy, jako iloczyn stawki opłaty abonamentowej za odbiór ścieków 

i liczby miesięcznych okresów rozliczeniowych, 

4) Należności wynikające z miesięcznej opłaty abonamentowej regulowane są przez odbiorcę 

niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków. 


