
Taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzone ścieki
na okres od 11.06.2020 r. do 10.06.2021 r.

opłata za pobraną wodę – 4,55zł/m3 
opłata abonamentowa dla odbiorców wody:
Grupy 1 – 6,80zł/m-c
Grupy 2 – 6,30zł/m-c

Grupa 1 – odbiorcy rozliczani za pobraną wodę w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej;
Grupa 2 – odbiorcy rozliczani za pobraną wodę na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

opłata za odprowadzone ścieki – 7,82zł/m3 
opłata abonamentowa dla odbiorców odprowadzających ścieki:
Grupy 1 –     10,30zł/m-c
Grupy 2 –     11,30zł/m-c

Grupa 1 – odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniem wodomierza 
głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody, których Zakład zaopatruje w wodę;
Grupa 2 – odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną 
zgodnie ze wskazaniem urządzenia pomiarowego lub rozliczani za ilość 
odprowadzonych ścieków na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze 
wskazaniem wodomierza głównego, których Zakład nie zaopatruje w wodę.

Podane ceny są cenami netto bez podatku VAT. 
Podatek VAT w obowiązującej stawce zostanie doliczony w fakturze za pobraną 
wodę, odprowadzone ścieki (stawka VAT obowiązująca w dniu ogłoszenia wynosi 8%)
Odbiorców wody odprowadzających ścieki do kanalizacji sanitarnej obowiązuje 

opłata abonamentowa równa sumie opłat abonamentu za wodę i ścieki.

Taryfa obowiązuje odbiorców z terenu Gminy Swarzędz obsługiwanych przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

Podstawa prawna:
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu działając na podstawie: art. 

24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(Dz. U. z 2017 poz. 328 ze zm.), w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.  
z  2017  poz.  1566  ze  zm.)  oraz  art.  104  i  art.  107  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  
administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu w dniu  
11 maja 2018 r. wydał decyzję Nr PO.RET.070.238.2.2018.MZ zatwierdzającą Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres  trzech lat na terenie Gminy Swarzędz.

Swarzędz, dnia 28 maja 2020 r.
Dyrektor
Izabela Gruszczewska-Gonet


