
 

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. 
 

Bystrzyca Dolna 55A,      58-100 Świdnica, 
 

 

działając na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 139), 

o  g  ł  a  s  z  a 
 

taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

obowiązujące na terenie Gminy Świdnica w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. 

do 31 grudnia 2016 r. Taryfy te zostały zatwierdzone Uchwałą nr XVII/140/2015 

Rady Gminy Świdnica z dnia 26 listopada 2015 r. 

 

 

1.  Ceny za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków 

 

Taryfowa grupa odbiorców Usługa Cena za 1m³ 

Gospodarstwa domowe 

W01 dostarczanie wody 4,18 zł * 

K01 odprowadzanie ścieków 7,95 zł * 

Przetwórstwo rolno-spożywcze 

W02 dostarczanie wody 5,04 zł 

K02 odprowadzanie ścieków 12,38 zł 

Produkcja i usługi gr. A 

W03 dostarczanie wody 5,03 zł 

K03 odprowadzanie ścieków 12,24 zł 

Produkcja i usługi gr. B 

W04 dostarczanie wody 4,99 zł 

K04 odprowadzanie ścieków 10,67 zł 

Instytucje użyteczności publicznej 

W05 dostarczanie wody 4,65 zł 

K05 odprowadzanie ścieków 10,57 zł 

 

* - oznaczona cena uwzględnia dopłatę Gminy Świdnica dla taryfowej grupy odbiorców 

            „Gospodarstwa domowe” : do ceny wody W01 w wysokości 0,04 zł/m
3
 oraz do ceny 

            ścieków K01 w wysokości 2,39 zł/m
3
 –  na podstawie Uchwały XVII/141/2015 Rady 

            Gminy Świdnica z dn. 26.11.2015 r. 

 

 

 

 



 

2.  Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach za dostarczoną wodę 

 

Stawki opłat abonamentowych za dostarczoną wodę obowiązują dla wszystkich taryfowych grup 

odbiorców i wynoszą : 

Lp. 
Stawka opłaty dla rozliczeń za dostarczoną wodę 

ustalonych na podstawie 

1-miesięczny 

okres rozliczeniowy 

2-miesięczny 

okres rozliczeniowy 

Oznaczenie 
zł/odbiorcę 

*1m-c 
Oznaczenie 

zł/odbiorcę 

*2 m-ce 

1. wskazania wodomierza głównego A11 6,60  A21 7,14  

2. 
wskazania wodomierza mierzącego ilość 

wody bezpowrotnie zużytej 
A12 6,06  A22  6,06  

3. 
rozliczenia z osobą korzystającą z lokalu 

w budynku wielolokalowym 
A13 6,06  A23  6,06  

4. 
w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych 

norm zużycia wody 
A14 3,07 - - - - - - 

 

 

3.  Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach za odprowadzanie ścieków 

 

Stawki opłat abonamentowych za odprowadzanie ścieków są jednakowe dla wszystkich taryfowych 

grup odbiorców i wynoszą : 

Lp. 
Stawka opłaty dla rozliczeń za odprowadzanie 

ścieków ustalonych na podstawie 

1-miesięczny 

okres rozliczeniowy 

2-miesięczny 

okres rozliczeniowy 

Oznaczenie 
zł/odbiorcę 

*1m-c 
Oznaczenie 

zł/odbiorcę 

*2 m-ce 

1. wskazania urządzenia pomiarowego B10 6,64  B20 7,18  

2. 
zużycia wody w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego 
B11 3,08  B21  3,62  

3. 
rozliczenia z osobą korzystającą z lokalu 

w budynku wielolokalowym 
B13 2,54  B23  2,54  

4. 
w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych 

norm zużycia wody 
B14 3,08 - - - - - - 

 

 

4.  Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 

 

Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych są jednolite dla wszystkich 

taryfowych grup odbiorców i wynoszą : 

1. Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych :  199,80 zł. 

2. Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych :  199,80 zł 

 

 

Wszystkie podane ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8%. 

 

Pełny tekst taryf zamieszczono na stronie internetowej spółki :  www.sgpk.pl 

oraz udostępniony jest w siedzibie spółki w Bystrzycy Dolnej nr 55A. 

http://www.sgpk.pl/

