
KOMUNIKAT 
 

GMINNY ZAK AD KOMUNALNY  
Sp. z o. o. w Bystrym 

 
Na podstawie uchwa y nr XXXII/389/2013 Rady Gminy Gi ycko z dnia 
26 listopada 2013 roku og aszamy obowi zuj  na terenie gminy 
Gi ycko taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe 
odprowadzanie cieków. Taryfa obowi zywa  b dzie w okresie jednego 
roku, od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.  
 
I. Cena wody:  
1. Cena 1 m³ wody dla gospodarstw domowych     3,20 z  + VAT 
2. Cena 1 m³ wody dla pozosta ych odbiorców     3,20 z  + VAT 
II. Cena cieków:   
1. Cena 1 m³ cieków dla gospodarstw domowych      9,50 z  + VAT  
2. Cena 1 m³ cieków dla pozosta ych odbiorców     9,50 z  + VAT 
3. Cena 1 m³ cieków w ilo ci wi kszej ni  30.000 m³/rok    8,50 z  + VAT 
III. Stawka op aty abonamentowej:  
1. Odbiorcy, których przy cze wodoci gowe przystosowane jest do 
poboru wody w ilo ci do 2,5 m³/h      
          3,50 z  + VAT 
2. Odbiorcy, których przy cze wodoci gowe przystosowane jest do 
poboru wody w ilo ci od 2,5 m³/h do 15 m³/h   
          10,34 z  + VAT 
3. Odbiorcy, których przy cze wodoci gowe przystosowane jest do 
poboru wody w ilo ci od 15 m³/h do 40 m³/h          
         18,10 z  + VAT 
4. Odbiorcy, których przy cze wodoci gowe przystosowane jest do 
poboru wody w ilo ci powy ej 40 m´³/h     
         53,40 z  + VAT 
5. Odbiorcy, których przy cze wodoci gowe przystosowane jest do 
poboru wody na inne cele ni  bytowe w ilo ci do 2,5 m³/h 
          5,16 z  + VAT 
6.  Odbiorcy rozliczani na podstawie okre lonych norm zu ycia wody 
           3,94 z  + VAT 
7. Stawka op aty abonamentowej za gotowo  do wiadczenia us ug, 
odczytu i rozliczenia wskazania wodomierza mierz cego ilo  wody 
bezpowrotnie zu ytej         1,23 z  + VAT 
8. Odbiorcy rozliczani za dostarczanie cieków na podstawie odczytów 
urz dzenia pomiarowego        3,50 z  + VAT 
 
    Prezes GZK Sp. z o.o. Andrzej Lig zowski  


