
Szanowni Państwo, 

 

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 328 ze zm.), 

informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód 

Polskich w Poznaniu nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Dopiewo, realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.          

z siedzibą w Dopiewie.   

Taryfa wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2018 roku i obowiązywać będzie przez okres trzech 

lat.  

Taryfa składa się z następujących elementów: 

1. Ceny za dostarczoną wodę – tj. wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca 

usług jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 

dostarczonej wody.  

2. Ceny za odprowadzone ścieki – tj. wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą 

odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 

1 m3 odprowadzonych ścieków. 

3. Stawki opłaty abonamentowej – tj. wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w zł na 

odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić 

przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia 

usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu 

wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody 

lub ilość odprowadzonych ścieków. 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

 

Okres obowiązywania taryfy od 15 czerwca 2018 roku do 14 czerwca 2019 roku 

Grupa 
taryfowa 

Cena [ w zł/m³] 
Stawka opłaty abonamentowej  

[w zł/okres rozliczeniowy] 

Netto Brutto Netto Brutto 

W1 4,27 4,61 2,99 3,23 

W2 4,27 4,61 4,94 5,34 

W3 4,30 4,64 2,99 3,23 

W4 4,30 4,64 4,94 5,34 

W5 4,32 4,67 2,99 3,23 

W6 4,32 4,67 4,94 5,34 

 



Okres obowiązywania taryfy od 15 czerwca 2019 roku do 14 czerwca 2020 roku 

Grupa 
taryfowa 

Cena [ w zł/m³] 
Stawka opłaty abonamentowej  

[w zł/okres rozliczeniowy] 

Netto Brutto Netto Brutto 

W1 4,47 4,83 3,00 3,24 

W2 4,47 4,83 5,00 5,40 

W3 4,50 4,86 3,00 3,24 

W4 4,50 4,86 5,00 5,40 

W5 4,52 4,88 3,00 3,24 

W6 4,52 4,88 5,00 5,40 

 

 

Okres obowiązywania taryfy od 15 czerwca 2020 roku do 14 czerwca 2021 roku 

Grupa 
taryfowa 

Cena [ w zł/m³] 
Stawka opłaty abonamentowej  

[w zł/okres rozliczeniowy] 

Netto Brutto Netto Brutto 

W1 4,68 5,05 3,30 3,56 

W2 4,68 5,05 5,37 5,80 

W3 4,71 5,09 3,30 3,56 

W4 4,71 5,09 5,37 5,80 

W5 4,73 5,11 3,30 3,56 

W6 4,73 5,11 5,37 5,80 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

Okres obowiązywania taryfy od 15 czerwca 2018 roku do 14 czerwca 2019 roku 

Grupa 
taryfowa 

Cena [ w zł/m³] 
Stawka opłaty abonamentowej  

[w zł/okres rozliczeniowy] 

Netto Brutto Netto Brutto 

S1 6,31 6,81 5,31 5,73 

S2 6,31 6,81 7,26 7,84 

 
 

 

 



Okres obowiązywania taryfy od 15 czerwca 2019 roku do 14 czerwca 2020 roku 

Grupa 
taryfowa 

Cena [ w zł/m³] 
Stawka opłaty abonamentowej  

[w zł/okres rozliczeniowy] 

Netto Brutto Netto Brutto 

S1 6,46 6,98 5,24 5,66 

S2 6,46 6,98 7,24 7,82 

 

 

Okres obowiązywania taryfy od 15 czerwca 2020 roku do 14 czerwca 2021 roku 

Grupa 
taryfowa 

Cena [ w zł/m³] 
Stawka opłaty abonamentowej  

[w zł/okres rozliczeniowy] 

Netto Brutto Netto Brutto 

S1 6,60 7,13 5,64 6,09 

S2 6,60 7,13 7,71 8,33 

 

 

Taryfowe grupy odbiorców 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Oznaczenie 

grupy 
Opis taryfowej grupy odbiorców 

Grupa W1 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani 

na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie 

rozliczeniowym. 

Grupa W2 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, 

pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa 

domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,  

w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

Grupa W3 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 

przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów 

lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym. 



Grupa W4 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, 

pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, 

produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie 

rozliczeniowym. 

Grupa W5 

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. 

Grupa W6 

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 2 miesięcznym okresie 

rozliczeniowym. 

 

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

oznaczają odpowiednio: 

 woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) – woda do celów 

realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę 

ludzi i zwierząt gospodarskich, 

 woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub 

artykułów spożywczych – woda do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji 

podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych, 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Oznaczenie 

grupy 
Opis taryfowej grupy odbiorców 

Grupa S1 

Odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania 

ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, dla których ilość ścieków ustalana jest jako równa 

ilości dostarczonej wody określonej w oparciu o wskazania wodomierza 

głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

Grupa S2 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 

rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,  

w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 

 

 

Załącznik: 

1. Decyzja Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.  


