
1. Zaopatrzenie w wodę. 

 

 

2. Odprowadzanie ścieków. 

 

 

Lp. 

Taryfowa grupa 

odbiorców 

Oznaczenie 

 

Charakterystyka 

1. Dostawa wody do 

gospodarstw domowych 

(odczyt wodomierza co 

miesiąc) 

ZW-GD1 

 

Gospodarstwa domowe  w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych , wielorodzinnych 

administrowanych przez DGM, S-nie  

Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, 

Zakłady Nieruchomości rozliczane za ilość 

zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza 

głównego odczytywanego co miesiąc  

2. Dostawa wody do 

gospodarstw domowych 

(odczyt wodomierza co 3 

miesiące) 

ZW-GD2 Gospodarstwa domowe  w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych ,  rozliczane za 

ilość zużytej wody w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego odczytywanego co 3 

miesiące 

3. Dostawa wody do pozostałych 

odbiorców(odczyt 

wodomierza co miesiąc) 

ZW-PO1 Pozostałe obiekty przyłączone do sieci  

wodociągowej, gmina rozliczana za ilość wody 

dostarczanej do zdrojów  publicznych, do 

zraszania  ulic, terenów zielonych , fontann, 

pobranej przez jednostki straży pożarnej, do 

celów budowlanych, do mycia samochodów itp. 

rozliczane za ilość zużytej wody w  oparciu         

o wskazania  wodomierza  głównego 

odczytywanego  co  miesiąc. 

4. Dostawa  wody do 

pozostałych 

odbiorców(odczyt 

wodomierza co 3 miesiące) 

ZW-PO2 Pozostałe obiekty przyłączone do sieci  

wodociągowej, gmina rozliczana za ilość wody 

dostarczanej do zdrojów  publicznych, do 

zraszania  ulic, terenów zielonych , fontann, 

pobranej przez jednostki straży pożarnej,              

do celów budowlanych , mycia samochodów itp. 

rozliczane za ilość zużytej wody w  oparciu                    

o wskazania  wodomierza  głównego 

odczytywanego  co 3  miesiące 

 

 

Lp. 

Taryfowa grupa 

odbiorców 

Oznaczenie 

 

Charakterystyka 

1. Odprowadzanie 

ścieków(odczyt  wodomierza 

lub urządzenia pomiarowego 

co miesiąc) 

OŚ-1 Wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie 

wodomierzy głównych ,urządzeń pomiarowych 

odczytywanych co miesiąc 

2. Odprowadzanie ścieków  

(odczyt wodomierza co 3 

miesiące) 

OŚ-2 Wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie 

wodomierzy głównych ,urządzeń pomiarowych 

odczytywanych co 3 miesiące) 

3. Odprowadzanie ścieków z 

uwzględnieniem wskazań 

wodomierza dodatkowego 

(odczyt wodomierza gł. co 3 

m-ce) 

OŚ-3 Dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

rozliczani na podstawie wodomierzy gł. 

odczytywanych co 3 miesiące, z  uwzględnieniem 

wskazań wodomierzy dodatkowych do pomiaru 

wody bezpowrotnie zużytej 



 

 

4. Odprowadzanie ścieków  z 

uwzględnieniem wskazań 

wodomierza dodatkowego 

(odczyt wodomierza gł. co 

miesiąc) 

OŚ-4 Dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

rozliczani na podstawie wodomierzy gł. 

odczytywanych co  miesiąc, z uwzględnieniem 

wskazań wodomierzy dodatkowych do pomiaru  

wody bezpowrotnie zużytej 


