
 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W STRZYŻOWIE 
 

informuje, że na terenie Gminy Strzyżów obowiązywać będą  

 

od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  

 

 

CENY I STAWKI OPŁAT DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

 I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

zatwierdzone decyzją RZ.RET.070.1.23.2019.MKo z dnia 29.11.2019 r, Dyrektora 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, z uwzględnieniem Uchwały  

Nr XV/106/19 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dopłaty do 

ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków.  

 

Taryfowe grupy odbiorców usług: 

 

 Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:  

 

Grupa 1 - odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub 

innych celów domowych, zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych, 

rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego /gospodarstwa domowe/, 

Grupa 2 - odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub 

innych celów domowych, zamieszkujących w budynkach wielolokalowych, 

rozliczanych wg wskazań wodomierzy lokalowych /gospodarstwa domowe/, 

Grupa 3 - odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub 

innych celów domowych, zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych, 

rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia wody /gospodarstwa domowe/, 

Grupa 4 - odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub 

innych celów domowych, zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych, wg 

wskazań wodomierza głównego, rozliczanych w formie elektronicznej  

(e-faktura) /gospodarstwa domowe/, 

Grupa 5 - odbiorcy pobierający wodę na inne cele niż odbiorcy Grupy 1, Grupy 2, Grupy 

3, Grupy 4; woda pobrana w związku z prowadzoną działalnością handlową, 

usługową, szkolnictwem, służbą zdrowia administracja; woda pobrana ze 

zdrojów ulicznych, dla zasilenia fontann, dla myjni samochodowych itp. 

Grupa 6 - odbiorcy pobierający wodę na cele przeciwpożarowe. 

 

 

 



 

 

Ceny i stawki opłat za dostawę wody (ceny i stawki brutto)  

 

Grupa 1 

cena wody (zł/m3) 5,41 

stawka opłaty abonamentowej wg wodomierza 

głównego (zł/m-c) 
5,34 

Grupa 2 

cena wody (zł/m3) 5,41 

stawka opłaty abonamentowej rozliczenie 

budynków wielolokalowych (zł/m-c) 
4,33 

Grupa 3 

cena wody (zł/m3) 5,41 

stawka opłaty abonamentowej wg przeciętnych 

norm zużycia wody (zł/m-c) 
2,13 

Grupa 4 

cena wody (zł/m3) 5,41 

stawka opłaty abonamentowej rozliczanej w 

formie elektronicznej (zł/m-c) 
2,13 

Grupa 5 

cena wody (zł/m3) 5,57 

stawka opłaty abonamentowej wg wodomierza 

głównego (zł/m-c) 
5,34 

Grupa 6 

cena wody (zł/m3) 19,86 

stawka opłaty abonamentowej wg wodomierza 

głównego (zł/m-c) 
5,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taryfowe grupy odbiorców usług: 

 

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków: 

 

Grupa 1 - odbiorcy odprowadzający ścieki powstające w wyniku funkcjonowania    

gospodarstw domowych pochodzące z budynków jednorodzinnych, 

rozliczanych wg wskazań wodomierza i odprowadzane do oczyszczalni 

ścieków w Strzyżowie /gospodarstwa domowe/. 

Grupa 2 - odbiorcy odprowadzający ścieki powstające w wyniku funkcjonowania    

gospodarstw domowych pochodzące z budynków wielolokalowych, 

rozliczanych i odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Strzyżowie 

/gospodarstwa domowe/. 

Grupa 3 - odbiorcy odprowadzający ścieki powstające w wyniku funkcjonowania    

gospodarstw domowych pochodzące z budynków jednorodzinnych, 

rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia wody i odprowadzane do 

oczyszczalni ścieków w Strzyżowie /gospodarstwa domowe/. 

Grupa 4 - odbiorcy odprowadzający ścieki powstające w wyniku funkcjonowania    

gospodarstw domowych pochodzące z budynków jednorodzinnych, 

rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego w formie elektronicznej  

(e-faktura) i odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Strzyżowie 

/gospodarstwa domowe/. 

Grupa 5 - pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki powstające z prowadzonej 

działalności handlowej, usługowej, szkolnictwa, służby zdrowia, administracji 

itp. wg wskazań wodomierza do oczyszczalni ścieków w Strzyżowie.  

Grupa 6 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki powstające z prowadzonej 

działalności handlowej, usługowej, szkolnictwa, służby zdrowia, administracji 

itp. wg przeciętnych norm zużycia do oczyszczalni ścieków w Strzyżowie. 

Grupa 7 - odbiorcy odprowadzający ścieki powstające w wyniku funkcjonowania    

gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące 

z budynków jednorodzinnych i wielolokalowych oraz odbiorcy 

odprowadzający ścieki powstające z prowadzonej działalności handlowej, 

usługowej, szkolnictwa, służby zdrowia, administracji itp., rozliczanych wg 

przeciętnych norm zużycia wody i odprowadzanych do oczyszczalni ścieków  

w Godowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków (ceny i stawki brutto) 

 

 

Grupa 1 

cena ścieków (zł/m3) 6,86 

stawka opłaty abonamentowej - wg wskazań 

wodomierza (zł/m-c) 
5,80 

Grupa 2 

cena ścieków (zł/m3) 6,86 

stawka opłaty abonamentowej rozliczenie 

budynków wielolokalowych (zł/m-c) 
4,31 

Grupa 3 

cena ścieków (zł/m3) 6,86 

stawka opłaty abonamentowej wg przeciętnych 

norm zużycia wody (zł/m-c) 
2,46 

Grupa 4 

cena ścieków (zł/m3) 6,86 

stawka opłaty abonamentowej rozliczanej w 

formie  elektronicznej (zł/m-c) 
2,46 

Grupa 5 

cena ścieków (zł/m3) 8,06 

stawka opłaty abonamentowej - wg wskazań 

wodomierza (zł/m-c) 
5,80 

Grupa 6 

cena ścieków (zł/m3) 8,06 

stawka opłaty abonamentowej wg przeciętnych 

norm zużycia wody (zł/m-c) 
2,46 

Grupa 7 

cena ścieków (zł/m3) 6,86 

stawka opłaty abonamentowej wg przeciętnych 

norm zużycia wody (zł/m-c) 
2,46 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 


