
 

KOMUNIKAT 

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o. o. w Bystrym 

Na podstawie Decyzji nr BI.RZT.70.142.2021  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku  z dnia 13.04.2021 r. ogłaszamy obowiązującą na terenie gminy 

Giżycko taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa obowiązywać będzie od 13 maja 2021 r. przez okres 3 lat. 
 

Wysokość cen i stawek opłat dotyczących  zaopatrzenia w wodę  

Lp. Rodzaj odbiorców Grupa taryfowa Cena wody 

netto 

(zł/m³) 

Cena brutto 

z 8% VAT 

(zł/m³) 

Stawka opłaty 

abonamentowej  

z 8% VAT 

Grupa  

I 

Gospodarstwa domowe Odbiorcy zużywający wodę na cele gospodarstw domowych rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego  

dla  dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego. Faktura wersja papierowa. 
4,34 4,69 7,56 

Grupa 

 II 

Przemysł  Odbiorcy zużywający wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład  albo bezpośredni kontakt  

z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania rozliczane na podstawie odczytu 

wodomierza  głównego dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Faktura wersja papierowa. 

4,34 

 

4,69 5,37 

Grupa 

III 

Pozostali odbiorcy Odbiorcy zużywający wodę na cele socjalnobytowe związane między innymi z: 

-administracją, 

-oświatą i wychowaniem, instytucjami kościelnymi i wyznaniowymi, 

-inni odbiorcy 

rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Faktura 

wersja papierowa. 

4,34 4,69 5,37 

Grupa 

IV 

Odbiorcy nie posiadający 

urządzenia pomiarowego 

Odbiorcy rozliczani według przeciętych norm zużycia 

jednomiesięczny okres  rozliczeniowy. Faktura wersja papierowa. 
4,34 4,69 4,37 

Grupa 

 V 

Woda zużyta na cele 

przeciwpożarowe, zdroje, 

zasilanie fontann 

Rozliczane według stawki opłaty abonamentowej dla trzy miesięcznego okresu rozliczeniowego. Faktura wersja 

papierowa. 
4,34 4,69 1 620,00 

Grupa 

VI 

Odbiorcy w budynku 

wielolokalowym 

Odbiorcy zużywający wodę na cele gospodarstw domowych rozliczane  na podstawie odczytu wodomierza 

głównego dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Faktura wersja papierowa. 
4,34 4,69 3,13 

Grupa 

VII 

Gospodarstwa domowe Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego  oraz o wskazania wodomierza 

dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej dla  dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego. Faktura 

wersja papierowa. 

4,34 4,69 8,88 

Grupa 

VIII 

Pozostali odbiorcy Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego  oraz o wskazania wodomierza 

dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej dla  jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Faktura 

wersja papierowa. 

4,34 4,69 6,70 

Grupa 

IX 

Przemysł Odbiorcy zużywający wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład  albo bezpośredni kontakt  

z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania rozliczani na podstawie odczytu 

wodomierza  głównego oraz o wskazania  wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej dla 

jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Faktura wersja papierowa. 

4,34 4,69 6,70 

Grupa  

X 

Gospodarstwa domowe Odbiorcy zużywający wodę na cele gospodarstw domowych rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego  

dla  dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego. E-FAKTURA 
4,34 

 

4,69 6,48 

Grupa 

XI 

Przemysł  Odbiorcy zużywający wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład  albo bezpośredni kontakt  

z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania rozliczane na podstawie odczytu 

wodomierza  głównego dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. E-FAKTURA 

4,34 4,69 4,29 

Grupa 

XII 

Pozostali odbiorcy Odbiorcy zużywający wodę na cele socjalnobytowe związane między innymi z: 

-administracją, 

-oświatą i wychowaniem, instytucjami kościelnymi i wyznaniowymi, 

-inni odbiorcy 

rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. E-FAKTURA 

4,34 4,69 4,29 

Grupa 

XIII 

Odbiorcy nie posiadający 

urządzenia pomiarowego 

Odbiorcy rozliczani według przeciętych norm zużycia 

jednomiesięczny okres  rozliczeniowy. E-FAKTURA 
4,34 

 
4,69 3,83 

Grupa 

XIV 

Woda zużyta na cele 

przeciwpożarowe, zdroje, 

zasilanie fontann 

Rozliczane według stawki opłaty abonamentowej dla trzy miesięcznego okresu rozliczeniowego. E-FAKTURA 4,34 
 

4,69 1 620,00 

Grupa 

XV 

Odbiorcy w budynku 

wielolokalowym 

Odbiorcy zużywający wodę na cele gospodarstw domowych rozliczane  na podstawie odczytu wodomierza 

głównego dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.  E-FAKTURA 
4,34 4,69 2,59 

Grupa 

XVI 

Gospodarstwa domowe Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego  oraz o wskazania wodomierza 

dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej dla  dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego.   

 E-FAKTURA 

4,34 

 

4,69 7,80 

Grupa 

XVII 

Pozostali odbiorcy Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego  oraz o wskazania wodomierza 

dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej dla  jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.  

E-FAKTURA 

4,34 4,69 6,16 

Grupa 

XVIII 

Przemysł Odbiorcy zużywający wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład  albo bezpośredni kontakt  

z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania rozliczani na podstawie odczytu 

wodomierza  głównego oraz o wskazania  wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej dla 

jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. E-FAKTURA 

4,34 4,69 6,16 

 

Wysokość cen i stawek opłat dotyczących  odprowadzania ścieków  

Lp. Rodzaj odbiorców Grupa taryfowa Cena ścieków 

netto 

(zł/m³) 

Cena brutto  

z 8% VAT 

(zł/m³) 

Stawka opłaty 

abonamentowej   

z 8% VAT 

Grupa  

I 

Dostawcy ścieków 

(z wyłączeniem posiadaczy własnych ujęć wody 

korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej) 

Właściciele/użytkownicy, zarządcy nieruchomości o funkcji mieszkalnej, użyteczności 

publicznej, przemysłu itd. rozliczani w systemie jednomiesięcznym. 
11,69 12,63 x 

Grupa  

II 

 Dostawcy ścieków 

(z wyłączeniem posiadaczy własnych ujęć wody 

korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej) 

Właściciele/użytkownicy, zarządcy nieruchomości o funkcji mieszkalnej, użyteczności 

publicznej, przemysłu itd. rozliczani w systemie dwumiesięcznym. 
11,69 12,63 x 

Grupa  

III 

Dostawcy posiadający własne ujęcia wody 

korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej 

Dostawcy posiadający własne ujęcia wody korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej 

rozliczani w systemie jednomiesięcznym. Faktura wersja papierowa. 
11,69 12,63 3,78 

Grupa  

IV 

Dostawcy posiadający własne ujęcia wody 

korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej 

Dostawcy posiadający własne ujęcia wody korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej 

rozliczani w systemie dwumiesięcznym. Faktura wersja papierowa. 
11,69 12,63 7,56 

Grupa  

V 

Odbiorcy nie posiadający urządzenia 

pomiarowego 

Odbiorcy rozliczani według przeciętych norm zużycia w systemie jednomiesięcznym. Faktura 

wersja papierowa. 
11,69 12,63 3,78 

Grupa  

VI 

Dostawcy posiadający własne ujęcia wody 

korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej 

Dostawcy posiadający własne ujęcia wody korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej 

rozliczani w systemie jednomiesięcznym. E-FAKTURA 
11,69 12,63 3,24 

Grupa  

VII 

Dostawcy posiadający własne ujęcia wody 

korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej 

Dostawcy posiadający własne ujęcia wody korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej 

rozliczani w systemie dwumiesięcznym. E-FAKTURA 
11,69 12,63 6,48 

Grupa  

VIII 

Odbiorcy nie posiadający urządzenia 

pomiarowego 

Odbiorcy rozliczani według przeciętych norm zużycia w systemie jednomiesięcznym.  

E-FAKTURA 
11,69 

 

12,63 3,24 

 


