
Szanowni Odbiorcy, z uwagi na podjętą przez Radę Miejską w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 21.12.2018 r. 
Uchwałę nr III/17/2018 ws. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków informujemy, że od dnia 01.01.2019 r. obowiązują nowe ceny dla dostawy wody i odbioru ścieków na 
terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka. Wysokość ponoszonych opłat przedstawiają poniższe tabele: 
 
1) Ceny i stawki opłat dla dostawy wody oraz odbioru ścieków w okresie od dnia                                                                                  

01 stycznia 2019 r. do dnia 05 czerwca 2019 r. 
 
Tabela 1.1. Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody stałych stawek opłat abonamentowych (w złotych): 

Lp. 

 
 

Taryfowa grupa odbiorców 
 
 
 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
zł/Odbiorcę/m-c 

Ostateczna cena 
zł/1 m3 

(zgodnie z Uchwałą 
nr III/17/2018) 

netto brutto netto brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 

Grupa W1 
gospodarstwa domowe, gdzie woda zużywana jest wyłącznie 
do potrzeb gospodarstw domowych rozliczane na podstawie 

wodomierza głównego 

6,36 6,87 4,48 4,84 

2 

Grupa W2 
gospodarstwa domowe, gdzie woda zużywana jest wyłącznie 
do potrzeb gospodarstw domowych rozliczane na podstawie 

przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody 

5,14 5,55 4,48 4,84 

3 

Grupa W3 
gospodarstwa domowe, gdzie woda zużywana jest wyłącznie 

do potrzeb gospodarstw domowych - osoby korzystające z 
lokali w budynku wielolokalowym 

3,43 3,70 4,48 4,84 

4 

Grupa W4 
pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego 
6,36 6,87 4,77 5,15 

5 
Grupa W5 

pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dot. 
przeciętnych norm zużycia wody 

 

5,14 5,55 4,77 5,15 

6 

Grupa W6 
pozostali Odbiorcy - osoby korzystające z lokali w budynku 

wielolokalowym 
3,43 3,70 4,77 5,15 

 
Tabela 1.2. Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków i stałych stawek opłat abonamentowych                  
(w złotych): 

Lp. 

 
Taryfowa grupa odbiorców 

 
 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
zł/Odbiorcę/m-c 

Ostateczna cena 
zł/1 m3 

(zgodnie z Uchwałą 
nr III/17/2018) 

 
netto brutto netto brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 

Grupa K1 
gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza 

głównego lub urządzenia pomiarowego 
6,36 6,87 6,42 6,93 

2 
Grupa K2 

gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przepisów 
dot. przeciętnych norm zużycia wody 

5,14 5,55 6,42 6,93 

3 

Grupa K3 
gospodarstwa domowe, osoby korzystające z lokali 

w budynku wielolokalowym 
3,43 3,70 6,42 6,93 

4 
Grupa K4 

pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 

6,36 6,87 7,46 8,06 

5 

Grupa K5 
pozostali Odbiorcy, w tym odbiorcy odprowadzający ścieki 

opadowe i roztopowe rozliczani na podstawie przepisów dot. 
przeciętnych norm zużycia wody 

5,14 5,55 7,46 8,06 

6 

Grupa K6 
pozostali Odbiorcy - osoby korzystające z lokali w budynku 

wielolokalowym 
3,43 3,70 7,46 8,06 

 



2) Ceny i stawki opłat dla dostawy wody oraz odbioru ścieków w okresie od dnia                                                           

06 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

Tabela 2.1. Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody stałych stawek opłat abonamentowych (w złotych): 

Lp. 

 
 

Taryfowa grupa odbiorców 
 
 
 
 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
zł/Odbiorcę/m-c 

Ostateczna cena 
zł/1 m3 

(zgodnie z Uchwałą 
nr III/17/2018) 

 
netto brutto netto brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 

Grupa W1 
gospodarstwa domowe, gdzie woda zużywana jest wyłącznie 
do potrzeb gospodarstw domowych rozliczane na podstawie 

wodomierza głównego 

6,36 6,87 4,48 4,84 

2 

Grupa W2 
gospodarstwa domowe, gdzie woda zużywana jest wyłącznie 
do potrzeb gospodarstw domowych rozliczane na podstawie 

przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody 

5,14 5,55 4,48 4,84 

3 

Grupa W3 
gospodarstwa domowe, gdzie woda zużywana jest wyłącznie 

do potrzeb gospodarstw domowych - osoby korzystające z 
lokali w budynku wielolokalowym 

3,43 3,70 4,48 4,84 

4 

Grupa W4 
pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego 
6,36 6,87 5,13 5,54 

5 
Grupa W5 

pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dot. 
przeciętnych norm zużycia wody 

 

5,14 5,55 5,13 5,54 

6 

Grupa W6 
pozostali Odbiorcy - osoby korzystające z lokali w budynku 

wielolokalowym 
3,43 3,70 5,13 5,54 

 
Tabela 2.2. Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków i stałych stawek opłat abonamentowych                      
(w złotych): 

Lp. 

 
 

Taryfowa grupa odbiorców 
 
 
 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
zł/Odbiorcę/m-c 

Ostateczna cena 
zł/1 m3 

(zgodnie z Uchwałą 
nr III/17/2018) 

 netto brutto netto brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 

Grupa K1 
gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza 

głównego lub urządzenia pomiarowego 
6,36 6,87 6,42 6,93 

2 
Grupa K2 

gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przepisów 
dot. przeciętnych norm zużycia wody 

5,14 5,55 6,42 6,93 

3 

Grupa K3 
gospodarstwa domowe, osoby korzystające z lokali 

w budynku wielolokalowym 
3,43 3,70 6,42 6,93 

4 
Grupa K4 

pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 

6,36 6,87 7,47 8,07 

5 

Grupa K5 
pozostali Odbiorcy, w tym odbiorcy odprowadzający ścieki 

opadowe i roztopowe rozliczani na podstawie przepisów dot. 
przeciętnych norm zużycia wody 

5,14 5,55 7,47 8,07 

6 

Grupa K6 
pozostali Odbiorcy - osoby korzystające z lokali w budynku 

wielolokalowym 
3,43 3,70 7,47 8,07 

 


