
Załącznik nr 1 

Działając na podstawie art.24 ust.7 ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r., nr 123, poz.858 z poz.zm) 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŻAROWIE 
O G Ł A S Z A 

Ceny i stawki opłat abonamentowych określone w Taryfie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  

CENY OBOWIĄZUJĄCE OD 17.02.2023r. do 16.02.2024r. 
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Żarów w okresie od 17.02.2022r. do 16.02.2024r. 

Taryfowa grupa odbiorców Usługa 
Od 17.02.2023r. 

CENA netto za 1m3 CENA brutto za 1m3 

Gospodarstwa 
domowe 

W1 dostarczanie wody 4,84 5,23 

K1 odprowadzanie ścieków 9,15 9,88 

Pozostali 
W2 dostarczanie wody 4,84 5,23 

K2 odprowadzanie ścieków 9,15 9,88 

Przemysł 

W3 dostarczanie wody 4,84 5,23 

K3 odprowadzanie ścieków 11,05 11,93 

 

Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach za dostarczoną wodę: 

Lp. 
Stawka opłaty dla rozliczeń za 
dostarczoną wodę ustalonych 

na podstawie 

1-miesięczny okres rozliczeniowy 3-miesięczny okres rozliczeniowy 

oznaczenie Cena brutto oznaczenie Cena brutto 

1 Wskazań wodomierza głównego g1G 5,46 g3G 6,03 

2 Wskazań podlicznika p1 5,18 p3 5,18 

3 
W oparciu o przepisy dot. 

przeciętnych norm zużycia wody 
r1G 3,53 r3G ------- 

 

Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach za odprowadzanie ścieków: 

Lp. 
Stawka opłaty dla rozliczeń za odprowadzanie ścieków ustalonych na 

podstawie 
1-miesięczny okres rozliczeniowy 

oznaczenie Cena brutto 

1 Wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego g1G-k 5,29 

2 W oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia wody r1G-k 3,36 

 

Stawki opłat abonamentowych ZA DOSTARCZANĄ WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 

Lp. 
Stawka opłaty dla rozliczeń za dostarczoną 
wodę i odprowadzanie ścieków ustalonych 

na podstawie 

1-miesięczny okres 
rozliczeniowy 

3-miesięczny okres 
rozliczeniowy 

oznaczenie Cena brutto oznaczenie Cena brutto 

1 
Wskazań urządzenia pomiarowego lub 

wodomierza głównego 
g1Gw 
g1Gk 

2,88 
2,71 

g3Gw 
g3Gk 

3,45 
2,93 

2 Wskazań podlicznika 
p1w 
p1k 

2,60 
2,60 

p3w 
p3k 

----- 
----- 

Wszystkie podane ceny brutto zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Pełny tekst taryf na 3 lata udostępniony jest na stronie 
www.zwik.zarow.pl oraz w siedzibie spółki 

 

http://www.zwik.zarow.pl/

