
I. Ceny i stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców stawka opłaty jednostka miary

cena za dostarczoną wodę            3,08    zł/m
3

stawka opłaty abonamentowej            8,27    zł/odbiorcę/m-c

cena za dostarczoną wodę            3,08    zł/m
3

stawka opłaty abonamentowej          10,73    zł/odbiorcę/m-c

II. Ceny i stawki dla zbiorowego odprowadzania ścieków

cena za odbiór ścieków            5,79    zł/m
3

stawka opłaty abonamentowej          11,10    zł/odbiorcę/m-c

cena za odbiór ścieków            5,79    zł/m
3

stawka opłaty abonamentowej          13,56    zł/odbiorcę/m-c

cena za odbiór ścieków            5,88    zł/m
3

stawka opłaty abonamentowej          39,89    zł/odbiorcę/m-c

2

Ś2 Odbiorcy  usług  z  zakresu  zbiorowego  odprowadzania  ścieków bytowych,  nie 

będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

3

 Ś3 Odbiorcy  usług  z zakresu zbiorowego  odprowadzania  ścieków pozostałych,  

będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1

W1 Odbiorcy  usług  z  zakresu  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków

2

W2 Odbiorcy  usług  z  zakresu  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę, nie będący odbiorcami 

usług zbiorowego odprowadzania ścieków

1

 Ś1 Odbiorcy  usług  z zakresu zbiorowego  odprowadzania  ścieków bytowych, będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWICZU SP. Z O.O. W ORGANIZACJI

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Obowiązujące na terenie działania Zakładu

 na okres 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.



III. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego

1 70,00

2 70,00

3 100,00

4 100,00

Uwagi:

1. 

2.

Stawka za odbiór przyłącza wodociągowego poza granicami miasta

Stawka za odbiór przyłącza kanalizacyjnego poza granicami miasta

Ustala się stawki za odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, który odbywa się w jednym 

terminie jako jedną opłatę w w/w wysokościach.

Do wyżej podanych cen i stawek należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości określonej 

w odrębnych przepisach.

Stawka za odbiór przyłącza wodociągowego w granicach miasta

Stawka za odbiór przyłącza kanalizacyjnego w granicach miasta


