
netto brutto netto brutto netto brutto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cena wody w zł/m3                           3,97                           4,29 3,92                           4,23 3,94                           4,26 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                       13,16                        14,21 12,92                        13,95 12,93                        13,96 

cena wody w zł/m3                           3,97                           4,29 3,92                           4,23 3,94                           4,26 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                       10,59                        11,44 10,44                        11,28 10,45                        11,29 

cena wody w zł/m3                           3,97                           4,29 3,92                           4,23 3,94                           4,26 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          8,02                           8,66 7,96                           8,60 7,97                           8,61 

cena wody w zł/m3                           3,97                           4,29 3,92                           4,23 3,94                           4,26 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          8,02                           8,66 7,96                           8,60 7,97                           8,61 

cena wody w zł/m3                           3,97                           4,29 3,92                           4,23 3,94                           4,26 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          8,02                           8,66 7,96                           8,60 7,97                           8,61 

cena wody w zł/m3                           3,97                           4,29 3,92                           4,23 3,94                           4,26 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          8,02                           8,66 7,96                           8,60 7,97                           8,61 

cena wody w zł/m3                           3,97                           4,29 3,92                           4,23 3,94                           4,26 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          9,46                        10,22 9,25                           9,99 9,26                        10,00 

cena wody w zł/m3                           3,97                           4,29 3,92                           4,23 3,94                           4,26 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          6,89                           7,44 6,77                           7,31 6,78                           7,32 

cena wody w zł/m3                           3,97                           4,29 3,92                           4,23 3,94                           4,26 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          9,15                           9,88 8,95                           9,67 8,95                           9,67 

cena wody w zł/m3                           3,97                           4,29 3,92                           4,23 3,94                           4,26 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          6,58                           7,11 6,47                           6,99 6,47                           6,99 

cena wody w zł/m3                           3,97                           4,29 3,92                           4,23 3,94                           4,26 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          4,01                           4,33 3,99                           4,31 3,99                           4,31 

cena wody w zł/m3                           3,97                           4,29 3,92                           4,23 3,94                           4,26 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          4,01                           4,33 3,99                           4,31 3,99                           4,31 

cena wody w zł/m3                           3,97                           4,29 3,92                           4,23 3,94                           4,26 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          7,30                           7,88 7,11                           7,68 7,11                           7,68 

cena wody w zł/m3                           3,97                           4,29 3,92                           4,23 3,94                           4,26 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          4,73                           5,11 4,63                           5,00 4,63                           5,00 

cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3                        10,01                        10,81 9,89                        10,68 10,01                        10,81 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                       29,98                        32,38 29,42                        31,77 29,55                        31,91 

cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3                        10,01                        10,81 9,89                        10,68 10,01                        10,81 

stawka opłaty abonamentowej -  w zł/okres 
rozliczeniowy

                       19,00                        20,52 18,69                        20,19 18,76                        20,26 

cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3                        10,01                        10,81 9,89                        10,68 10,01                        10,81 

stawka opłaty abonamentowej -  w zł/okres 
rozliczeniowy

                       26,28                        28,38 25,75                        27,81 25,88                        27,95 

cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3                        10,01                        10,81 9,89                        10,68 10,01                        10,81 

stawka opłaty abonamentowej -  w zł/okres 
rozliczeniowy

                       15,30                        16,52 15,02                        16,22 15,09                        16,30 

cena wody w zł/m3                           4,35                           4,70 4,31                           4,65 4,33                           4,68 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                       13,16                        14,21 12,92                        13,95 12,93                        13,96 

cena wody w zł/m3                           4,35                           4,70 4,31                           4,65 4,33                           4,68 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                       10,59                        11,44 10,44                        11,28 10,45                        11,29 

cena wody w zł/m3                           4,35                           4,70 4,31                           4,65 4,33                           4,68 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          8,02                           8,66 7,96                           8,60 7,97                           8,61 

cena wody w zł/m3                           4,35                           4,70 4,31                           4,65 4,33                           4,68 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          8,02                           8,66 7,96                           8,60 7,97                           8,61 

cena wody w zł/m3                           4,35                           4,70 4,31                           4,65 4,33                           4,68 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          8,02                           8,66 7,96                           8,60 7,97                           8,61 

cena wody w zł/m3                           4,35                           4,70 4,31                           4,65 4,33                           4,68 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          8,02                           8,66 7,96                           8,60 7,97                           8,61 

cena wody w zł/m3                           4,35                           4,70 4,31                           4,65 4,33                           4,68 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          9,15                           9,88 8,95                           9,67 8,95                           9,67 

cena wody w zł/m3                           4,35                           4,70 4,31                           4,65 4,33                           4,68 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          6,58                           7,11 6,47                           6,99 6,47                           6,99 

cena wody w zł/m3                           4,35                           4,70 4,31                           4,65 4,33                           4,68 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          4,01                           4,33 3,99                           4,31 3,99                           4,31 

cena wody w zł/m3                           4,35                           4,70 4,31                           4,65 4,33                           4,68 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          4,01                           4,33 3,99                           4,31 3,99                           4,31 

cena wody w zł/m3                           4,15                           4,48 4,11                           4,44 4,12                           4,45 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                       13,16                        14,21 12,92                        13,95 12,93                        13,96 

cena wody w zł/m3                           4,15                           4,48 4,11                           4,44 4,12                           4,45 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                       10,59                        11,44 10,44                        11,28 10,45                        11,29 

cena wody w zł/m3                           4,15                           4,48 4,11                           4,44 4,12                           4,45 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          8,02                           8,66 7,96                           8,60 7,97                           8,61 

cena wody w zł/m3                           4,15                           4,48 4,11                           4,44 4,12                           4,45 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          8,02                           8,66 7,96                           8,60 7,97                           8,61 

cena wody w zł/m3                           4,15                           4,48 4,11                           4,44 4,12                           4,45 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          8,02                           8,66 7,96                           8,60 7,97                           8,61 

cena wody w zł/m3                           4,15                           4,48 4,11                           4,44 4,12                           4,45 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          8,02                           8,66 7,96                           8,60 7,97                           8,61 

cena wody w zł/m3                           4,15                           4,48 4,11                           4,44 4,12                           4,45 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          9,46                        10,22 9,25                           9,99 9,26                        10,00 

cena wody w zł/m3                           4,15                           4,48 4,11                           4,44 4,12                           4,45 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          9,15                           9,88 8,95                           9,67 8,95                           9,67 

Symbol grupy Opis taryfowych grupy odbiorców usług

3 grupa 3 WSp2

Rodzaj cen i stawek opłat

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług

1-12 m-c

woda dostarczana na rzecz Gminy zgodnie z art. 22 UZZW rozliczenia zgodnie z regulaminem 
dostarczania wody i odprowadzania ścików; okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

5 grupa 5 WSl2
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; rozliczenia w 
oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; 
okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

8 grupa 8 WSr1G
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; rozliczenia na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; okres rozliczeniowy: 1 m-
ce; 

11 grupa 11 WSSBl2-W     
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 
rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku 
wielolokalowym; okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

14 grupa 14 WSSBr1G-W

13-24 m-c 25-36 m-c

Okres obowiązywania w miesiącach

od 31.07.2021 do 30.07.2022 od 31.07.2022 do 30.07.2023 od 31.07.2023 do 30.07.2024

odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; rozliczenia w 
oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej; 
okres rozliczeniowy: 2 m-ce;  

4 grupa 4 WSp1

1 grupa 1 WSg2G
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; rozliczenia w 
oparciu o wskazania wodomierza głównego; okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

2 grupa 2 WSg1G
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; rozliczenia w 
oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; okres rozliczeniowy: 
1 m-ce; 

odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; rozliczenia w 
oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość  wody bezpowrotnie zużytej; 
okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

Lp.

6 grupa 6 WSl1
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; rozliczenia w 
oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; 
okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

7 grupa 7 WSr2G
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; rozliczenia na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; okres rozliczeniowy: 2 m-
ce; 

9 grupa 9 WSSBg2G-W    
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 
rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

10 grupa 10 WSSBg1G-W
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 
rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; okres 
rozliczeniowy: 1 m-ce; 

12 grupa 12 WSSBl1-W               
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 
rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku 
wielolokalowym; okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

13 grupa 13 WSSBr2G-W            
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 
rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; okres 
rozliczeniowy: 2 m-ce; 

odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 
rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; okres 
rozliczeniowy: 1 m-ce; 

15 grupa 15 SBg2G
odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki; rozliczenia w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego lub urządzenia pomierowego; okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

16 grupa 16 SBg1G
odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki; rozliczenia w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

17 grupa 17 SBr2G
odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki; rozliczenia na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

18 grupa 18 SBr1G
odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki; rozliczenia na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

19 grupa 19 WZg2G
odbiorcy usług wodociągowych pbierający wodę na cele produkcji żywn. i farmaceut.; 
rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; okres 
rozliczeniowy: 2 m-ce; 

20 grupa 20 WZg1G
odbiorcy usług wodociągowych pbierający wodę na cele produkcji żywn. i farmaceut.; 
rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; okres 
rozliczeniowy: 1 m-ce; 

24 grupa 24 WZl1
odbiorcy usług wodociągowych pbierający wodę na cele produkcji żywn. i farmaceut.; 
rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku 
wielolokalowym; okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

21 grupa 21 WZp2
odbiorcy usług wodociągowych pbierający wodę na cele produkcji żywn. i farmaceut.; 
rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej; okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

22 grupa 22 WZp1
odbiorcy usług wodociągowych pbierający wodę na cele produkcji żywn. i farmaceut.; 
rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej; okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

23 grupa 23 WZl2
odbiorcy usług wodociągowych pbierający wodę na cele produkcji żywn. i farmaceut.; 
rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku 
wielolokalowym; okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

27 grupa 27 WZSBl2-W                
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele produkcji żywn. i 
farmaceut.; rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w 
budynku wielolokalowym; okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

28 grupa 28 WZSBl1-W                 
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele produkcji żywn. i 
farmaceut.; rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w 
budynku wielolokalowym; okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

25 grupa 25 WZSBg2G-W               
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele produkcji żywn. i 
farmaceut.; rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 
pomiarowego; okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

26 grupa 26 WZSBg1G-W           
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele produkcji żywn. i 
farmaceut.; rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 
pomiarowego; okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

29 grupa 29 WPg2G
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe, rozliczenia w 
oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; okres rozliczeniowy: 
2 m-ce; 

30 grupa 30 WPg1G
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę oraz woda dostarczana na rzecz Gminy 
zgodnie z art..22 UZZW na cele produkcji i pozostałe, rozliczenia w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe, rozliczenia w 
oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; 
okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe, rozliczenia w 
oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; 
okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

31 grupa 31 WPp2
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe, rozliczenia w 
oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej; 
okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

32 grupa 32 WPp1
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe, rozliczenia w 
oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej; 
okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

35 grupa 35 WPr2G

33 grupa 33 WPl2

34 grupa 34 WPl1

36 grupa 36 WPSBg2G-W
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele produkcji i 
pozostałe; rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 
pomiarowego; okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

Ceny i stawki opłat abonamentowych
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków



cena wody w zł/m3                           4,15                           4,48 4,11                           4,44 4,12                           4,45 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          6,58                           7,11 6,47                           6,99 6,47                           6,99 

cena wody w zł/m3                           4,15                           4,48 4,11                           4,44 4,12                           4,45 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          4,01                           4,33 3,99                           4,31 3,99                           4,31 

cena wody w zł/m3                           4,15                           4,48 4,11                           4,44 4,12                           4,45 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          4,01                           4,33 3,99                           4,31 3,99                           4,31 

cena wody w zł/m3                           4,15                           4,48 4,11                           4,44 4,12                           4,45 

stawka opłaty abonamentowej w zł/okres 
rozliczeniowy

                          4,73                           5,11 4,63                           5,00 4,63                           5,00 

cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3                        10,01                        10,81 9,89                        10,68 10,01                        10,81 

stawka opłaty abonamentowej -  w zł/okres 
rozliczeniowy

                       25,97                        28,05 25,45                        27,49 25,57                        27,62 

cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3                        10,01                        10,81 9,89                        10,68 10,01                        10,81 

stawka opłaty abonamentowej -  w zł/okres 
rozliczeniowy

                       14,99                        16,19 14,72                        15,90 14,78                        15,96 

cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3                        10,01                        10,81 9,89                        10,68 10,01                        10,81 

stawka opłaty abonamentowej -  w zł/okres 
rozliczeniowy

                          4,01                           4,33 3,99                           4,31 3,99                           4,31 

cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3                        10,01                        10,81 9,89                        10,68 10,01                        10,81 

stawka opłaty abonamentowej -  w zł/okres 
rozliczeniowy

                          4,01                           4,33 3,99                           4,31 3,99                           4,31 

cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3                        10,01                        10,81 9,89                        10,68 10,01                        10,81 

stawka opłaty abonamentowej -  w zł/okres 
rozliczeniowy

                       24,12                        26,05 23,61                        25,50 23,73                        25,63 

cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3                        10,01                        10,81 9,89                        10,68 10,01                        10,81 

stawka opłaty abonamentowej -  w zł/okres 
rozliczeniowy

                       13,14                        14,19 12,88                        13,91 12,94                        13,98 

38 grupa 38 WPSBl2-W
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele produkcji i 
pozostałe; rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w 
budynku wielolokalowym; okres rozliczeniowy: 2 m-ce; 

39 grupa 39 WPSBl1-W              
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele produkcji i 
pozostałe; rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w 
budynku wielolokalowym; okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

37 grupa 37 WPSBg1G-W
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele produkcji i 
pozostałe; rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 
pomiarowego; okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

WSBl2-S
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki ; rozliczenia w oparciu 
o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; Okres 
rozliczeniowy: 2 m-ce; 

41 grupa 41  WSBg2G-S
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki ; rozliczenia w oparciu 
o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 2 m-
ce; 

40 grupa 40 WPSBr1G-W               
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę na cele produkcji i 
pozostałe; rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; 
okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

46 grupa 46 WSBr1G-S
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki ; rozliczenia na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 1 m-
ce; 

44 grupa 44 WSBl1-S
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki ; rozliczenia w oparciu 
o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym; Okres 
rozliczeniowy: 1 m-ce; 

45 grupa 45 WSBr2G-S
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki ; rozliczenia na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 2 m-
ce; 

42 grupa 42 WSBg1G-S     
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki ; rozliczenia w oparciu 
o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-
ce; 

43 grupa 43


