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OGŁOSZENIE 
 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że decyzją z dnia 14 maja 

2018 r. nr WR.RET.070.68.2018.PK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świdnica na okres 3 lat. 

Taryfa będzie obowiązywać od dnia 12 czerwca 2018 r. 
 

 

Ceny i stawki opłat za dostawę wody 
 

(wyciąg z taryfy obowiązującej na terenie Gminy Świdnica w okresie od 12.06.2018 r. do 11.06.2021 r.) 

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat 

Taryfowa grupa odbiorców 

Rodzaj cen 

i stawek opłat 

Symbol 

ceny 

i stawki 

na 

fakturze 

W okresie 

od 12.06.2018 

do 11.06.2019 

W okresie 

od 12.06.2019 

do 11.06.2020 

W okresie 

od 12.06.2020 

do 11.06.2021 Nr 

grupy 
Charakterystyka 

Gospodarstwa  Domowe  –  Grupy taryfowe od  1  do  7 

1 

Gospodarstwa domowe rozliczane 

na podstawie wskazań wodomierza 

głównego 

w cyklu jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W01 4,54 4,57 4,63 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

 A11 7,97 7,99 8,01 

2 
Gospodarstwa domowe rozliczane 

na podstawie wskazań wodomierza 

głównego w cyklu dwumiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W01 4,54 4,57 4,63 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

 A21 9,20 9,27 9,33 

3 

Gospodarstwa domowe rozliczane 

na podstawie wskazań wodomierza 

mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W01 4,54 4,57 4,63 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

 A12 6,74 6,72 6,70 

4 

Gospodarstwa domowe rozliczane 

na podstawie wskazań wodomierza 

mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej w cyklu 

dwumiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W01 4,54 4,57 4,63 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

 A22 6,74 6,72 6,70 

5 

Gospodarstwa domowe rozliczane, 

dla których rozliczenie prowadzone 

jest z osobą korzystającą z lokalu w 

budynku wielolokalowym w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W01 4,54 4,57 4,63 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

 A13 6,74 6,72 6,70 

6 

Gospodarstwa domowe, dla których 

rozliczenie prowadzone jest z osobą 

korzystającą z lokalu w budynku 

wielolokalowym w cyklu 

dwumiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W01 4,54 4,57 4,63 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

 A23 6,74 6,72 6,70 

7 

Gospodarstwa domowe rozliczane w 

oparciu o przepisy dotyczące 

przeciętnych norm zużycia wody w 

cyklu jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W01 4,54 4,57 4,63 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

 A14 3,92 3,94 3,96 
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Odbiorcy przemysłowi prowadzący działalność gospodarczą z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego 
dla których woda dostarczana jest do celów technologicznych 

Grupy taryfowe od  8  do  11 

8 

Odbiorcy przemysłowi prowadzący 

działalność gospodarczą z zakresu 

przetwórstwa rolno-spożywczego 

rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W02 5,04 5,08 5,14 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

 A11 7,97 7,99 8,01 

9 

Odbiorcy przemysłowi prowadzący 

działalność gospodarczą z zakresu 

przetwórstwa rolno-spożywczego 

rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego w cyklu 

dwumiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W02 5,04 5,08 5,14 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

 A21 9,20 9,27 9,33 

 10 

Odbiorcy przemysłowi prowadzący 

działalność gospodarczą z zakresu 

przetwórstwa rolno-spożywczego 

rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W02 5,04 5,08 5,14 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

 A12 6,74 6,72 6,70 

 11 

Odbiorcy przemysłowi prowadzący 

działalność gospodarczą z zakresu 

przetwórstwa rolno-spożywczego 

rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej w cyklu 

dwumiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W02 5,04 5,08 5,14 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

 A22 6,74 6,72 6,70 

Odbiorcy przemysłowi  dla których woda dostarczana jest do celów technologicznych w procesie produkcji lub świadczenia 

usług oraz do celów budowlanych w budownictwie jedno- i wielorodzinnym i budownictwie obiektów niemieszkalnych 

Grupy taryfowe od  12  do  15 

12 

Odbiorcy przemysłowi rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza 

głównego w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W03 5,07 5,11 5,16 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-ce/odbiorcę 

 A11 7,97 7,99 8,01 

13 
Odbiorcy przemysłowi rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza 

głównego w cyklu dwumiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W03 5,07 5,11 5,16 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

 A21 9,20 9,27 9,33 

14 

Odbiorcy przemysłowi rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza 

mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W03 5,07 5,11 5,16 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

 A12 6,74 6,72 6,70 

15 

Odbiorcy przemysłowi rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza 

mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej w cyklu 

dwumiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
  W03 5,07 5,11 5,16 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

 A22 6,74 6,72 6,70 
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Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą dla których woda dostarczana jest 

wyłącznie dla potrzeb socjalno-bytowych załogi a profil produkcji lub świadczonych usług nie wymaga użycia wody 

Grupy taryfowe od  16  do  22 

16 

Odbiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza głównego 

w cyklu jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
 W04 4,99 5,02 5,10 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

A11 7,97 7,99 8,01 

17 

Odbiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza głównego w 

cyklu dwumiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
 W04 4,99 5,02 5,10 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

A21 9,20 9,27 9,33 

18 

Odbiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza mierzącego 

ilość wody bezpowrotnie zużytej w 

cyklu jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
 W04 4,99 5,02 5,10 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

A12 6,74 6,72 6,70 

19 

Odbiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza mierzącego 

ilość wody bezpowrotnie zużytej w 

cyklu dwumiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
 W04 4,99 5,02 5,10 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

A22 6,74 6,72 6,70 

20 

Odbiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą, dla których rozliczenie 

prowadzone jest z osobą 

korzystającą z lokalu w budynku 

wielolokalowym w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
 W04 4,99 5,02 5,10 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

A13 6,74 6,72 6,70 

21 

Odbiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą, dla których rozliczenie 

prowadzone jest z osobą 

korzystającą z lokalu w budynku 

wielolokalowym w cyklu 

dwumiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
 W04 4,99 5,02 5,10 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

A23 6,74 6,72 6,70 

22 

Odbiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą rozliczani w oparciu o 

przepisy dotyczące przeciętnych 

norm zużycia wody w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
 W04 4,99 5,02 5,10 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

A14 3,92 3,94 3,96 

Odbiorcy z obiektów użyteczności publicznej  –  Grupy taryfowe od  23  do  29 

23 

Odbiorcy z obiektów użyteczności 

publicznej rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza głównego 

w cyklu jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
 W05 4,99 5,02 5,10 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

A11 7,97 7,99 8,01 

24 

Odbiorcy z obiektów użyteczności 

publicznej rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza głównego w 

cyklu dwumiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
 W05 4,99 5,02 5,10 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

A21 9,20 9,27 9,33 

25 

Odbiorcy z obiektów użyteczności 

publicznej rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza mierzącego 

ilość wody bezpowrotnie zużytej w 

cyklu jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
 W05 4,99 5,02 5,10 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

A12 6,74 6,72 6,70 



str. 4 

 

 

 

26 

Odbiorcy z obiektów użyteczności 

publicznej rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza mierzącego 

ilość wody bezpowrotnie zużytej w 

cyklu dwumiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
 W05 4,99 5,02 5,10 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

A22 6,74 6,72 6,70 

27 

Odbiorcy z obiektów użyteczności 

publicznej, dla których rozliczenie 

prowadzone jest z osobą 

korzystającą z lokalu w budynku 

wielolokalowym w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
 W05 4,99 5,02 5,10 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

A13 6,74 6,72 6,70 

28 

Odbiorcy z obiektów użyteczności 

publicznej, dla których rozliczenie 

prowadzone jest z osobą 

korzystającą z lokalu w budynku 

wielolokalowym w cyklu 

dwumiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
 W05 4,99 5,02 5,10 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

A23 6,74 6,72 6,70 

29 

Odbiorcy z obiektów użyteczności 

publicznej rozliczani w oparciu o 

przepisy dotyczące przeciętnych 

norm zużycia wody w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena wody zł/m
3
 W05 4,99 5,02 5,10 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

A14 3,92 3,94 3,96 

Gmina Świdnica - cele przeciwpożarowe  –  Grupa taryfowa 30 

30 

Gmina Świdnica dla której woda 

dostarczana jest na cele 

przeciwpożarowe na zasadach 

określonych w zawartej umowie 

Cena wody zł/m
3
 W05 4,99 5,02 5,10 

 

 

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

 

 

Pełny tekst taryf zamieszczony jest na stronie internetowej : 
 

– Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie : 

   https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/   
 

– Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świdnica :  http://bip.gmina.swidnica.pl/  
 

– Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. :  www.sgpk.pl oraz udostępniony jest 

    w siedzibie spółki w Bystrzycy Dolnej nr 55A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/
http://bip.gmina.swidnica.pl/
http://www.sgpk.pl/
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Ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków 
 

(wyciąg z taryfy obowiązującej na terenie Gminy Świdnica w okresie od 12.06.2018 r. do 11.06.2021 r.) 

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat 

Taryfowa grupa odbiorców 

Rodzaj cen 

i stawek opłat 

Symbol 

ceny 

i stawki 

na 

fakturze 

W okresie 

od 12.06.2018 

do 11.06.2019 

W okresie 

od 12.06.2019 

do 11.06.2020 

W okresie 

od 12.06.2020 

do 11.06.2021 Nr 

grupy 
Charakterystyka 

Gospodarstwa  Domowe  –  Grupy taryfowe od  1  do  5 

1 

Gospodarstwa domowe rozliczane 

na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K01 7,99* 8,77* 9,27* 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

B10 7,13 7,10 7,21 

2 

Gospodarstwa domowe rozliczane 

na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego w cyklu 

dwumiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K01 7,99* 8,77* 9,27* 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

B20 7,58 7,61 7,77 

3 

Gospodarstwa domowe rozliczane 

na podstawie zużycia wody w 

oparciu o wskazania wodomierza 

głównego 

w cyklu jednomiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K01 7,99* 8,77* 9,27* 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

B11 3,14 3,19 3,20 

4 

Gospodarstwa domowe rozliczane 

na podstawie zużycia wody w 

oparciu o wskazania wodomierza 

głównego w cyklu dwumiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K01 7,99* 8,77* 9,27* 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

B21 3,60 3,70 3,75 

5 

Gospodarstwa domowe rozliczane w 

oparciu o przepisy dotyczące 

przeciętnych norm zużycia wody w 

cyklu jednomiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K01 7,99* 8,77* 9,27* 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

B14 3,14 3,19 3,20 

* - Cena uwzględnia dopłatę Gminy Świdnica do ścieków w wysokości 2,02 zł/m
3
 (z VAT), obowiązującą w okresie 

        od 01.01.2018 r. do  11.06.2021 r. 
 

 

Odbiorcy przemysłowi prowadzący działalność gospodarczą z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego 
odprowadzający ścieki pochodzące z nieruchomości, na których prowadzi się przetwórstwo rolno-spożywcze 

i mają charakter ścieków przemysłowych 

Grupy taryfowe od  6  do  9 

6 

Odbiorcy przemysłowi prowadzący 

działalność gospodarczą z zakresu 

przetwórstwa rolno-spożywczego 

rozliczani na podstawie wskazań 

urządzenia pomiarowego w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K02 11,55 12,37 12,88 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

B10 7,13 7,10 7,21 
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7 

Odbiorcy przemysłowi prowadzący 

działalność gospodarczą z zakresu 

przetwórstwa rolno-spożywczego 

rozliczani na podstawie wskazań 

urządzenia pomiarowego w cyklu 

dwumiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K02 11,55 12,37 12,88 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

B20 7,58 7,61 7,77 

8 

Odbiorcy przemysłowi prowadzący 

działalność gospodarczą z zakresu 

przetwórstwa rolno-spożywczego 

rozliczani na podstawie zużycia 

wody w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego 

w cyklu jednomiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K02 11,55 12,37 12,88 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

B11 3,14 3,19 3,20 

9 

Odbiorcy przemysłowi prowadzący 

działalność gospodarczą z zakresu 

przetwórstwa rolno-spożywczego 

rozliczani na podstawie zużycia 

wody w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego 

w cyklu dwumiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K02 11,55 12,37 12,88 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

B21 3,60 3,70 3,75 

Odbiorcy przemysłowi  odprowadzający ścieki z terenów, na których prowadzona jest działalność produkcyjna, 

usługowa lub budowlana i mają charakter ścieków przemysłowych 

Grupy taryfowe od  10  do  13 

10 

Odbiorcy przemysłowi rozliczani na 

podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K03 11,44 12,27 12,79 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-ce/odbiorcę 

B10 7,13 7,10 7,21 

11 

Odbiorcy przemysłowi rozliczani na 

podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego w cyklu 

dwumiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K03 11,44 12,27 12,79 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

B20 7,58 7,61 7,77 

12 

Odbiorcy przemysłowi rozliczani na 

podstawie zużycia wody w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego 

w cyklu jednomiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K03 11,44 12,27 12,79 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

B11 3,14 3,19 3,20 

13 

Odbiorcy przemysłowi rozliczani na 

podstawie zużycia wody w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego 

w cyklu dwumiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K03 11,44 12,27 12,79 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

B21 3,60 3,70 3,75 

Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą bez zastosowania wody w procesie produkcyjno-usługowymi 

i odprowadzający ścieki wyłącznie o charakterze ścieków bytowych 

Grupy taryfowe od  14  do  18 

14 

Odbiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą rozliczani na podstawie 

wskazań urządzenia pomiarowego w 

cyklu jednomiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K04 10,20 10,99 11,49 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

B10 7,13 7,10 7,21 
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15 

Odbiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą rozliczani na podstawie 

wskazań urządzenia pomiarowego w 

cyklu dwumiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K04 10,20 10,99 11,49 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

B20 7,58 7,61 7,77 

16 

Odbiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą rozliczani na podstawie 

zużycia wody w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego 

w cyklu jednomiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K04 10,20 10,99 11,49 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

B11 3,14 3,19 3,20 

17 

Odbiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą rozliczani na podstawie 

zużycia wody w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego 

w cyklu dwumiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K04 10,20 10,99 11,49 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

B21 3,60 3,70 3,75 

18 

Odbiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą rozliczani w oparciu o 

przepisy dotyczące przeciętnych 

norm zużycia wody w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K04 10,20 10,99 11,49 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

B14 3,14 3,19 3,20 

Odbiorcy z obiektów użyteczności publicznej i odprowadzający ścieki wyłącznie o charakterze ścieków bytowych 

Grupy taryfowe od  19  do  23 

19 

Odbiorcy z obiektów użyteczności 

publicznej rozliczani na podstawie 

wskazań urządzenia pomiarowego w 

cyklu jednomiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K05 10,15 10,95 11,44 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

B10 7,13 7,10 7,21 

20 

Odbiorcy z obiektów użyteczności 

publicznej rozliczani na podstawie 

wskazań urządzenia pomiarowego w 

cyklu dwumiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K05 10,15 10,95 11,44 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

B20 7,58 7,61 7,77 

21 

Odbiorcy z obiektów użyteczności 

publicznej rozliczani na podstawie 

zużycia wody w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego w 

cyklu jednomiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K05 10,15 10,95 11,44 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

B11 3,14 3,19 3,20 

22 

Odbiorcy z obiektów użyteczności 

publicznej rozliczani na podstawie 

zużycia wody w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego w 

cyklu dwumiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K05 10,15 10,95 11,44 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/2m-ce/odbiorcę 

B21 3,60 3,70 3,75 

23 

Odbiorcy z obiektów użyteczności 

publicznej rozliczani w oparciu o 

przepisy dotyczące przeciętnych 

norm zużycia wody w cyklu 

jednomiesięcznym 

Cena ścieków 

zł/m
3
 

K05 10,15 10,95 11,44 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/1m-c/odbiorcę 

B14 3,14 3,19 3,20 

 

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

Pełny tekst taryf zamieszczony jest na stronie internetowej : 
 

– Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie : 

   https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/   

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/
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– Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świdnica :  http://bip.gmina.swidnica.pl/  
 

– Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. :  www.sgpk.pl  oraz udostępniony jest 

    w siedzibie spółki w Bystrzycy Dolnej nr 55A. 
 

http://bip.gmina.swidnica.pl/
http://www.sgpk.pl/

