
Suchedniów dn., 01.06.2022 r. 

 

 

                  Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie uprzejmie informuje, że na podstawie Decyzji 

WA.RZT.70.100.2021/13 z dnia 27.04.2022 r. wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                    

w Warszawie oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr 309/XLV/2022 z dnia 26.05.2022 r. w Suchedniowie – w sprawie ustalenia 

dopłat taryfowych cen wody i ścieków - od dnia 01.06.2022 r. wchodzą w życie nowe ceny za zbiorowe zaopatrzenie                    

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Suchedniów. 

 

 

W związku z powyższym  od dnia 1 czerwca 2022 roku ceny netto i brutto wody i ścieków oraz opłata 

abonamentowa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie wynoszą: 

TARYFOWA  GRUPA 

odbiorców WODY 

Cena 

NETTO za 

m3 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

za 2 m-ce netto 

Cena 

BRUTTO 

za m3 

Stawka opłaty 

abonamentowej                        

za 2 m-ce brutto* 

1 gr. 3,31 6,75 3,58 7,29 

2 gr. 4,01 3,60 4,33 3,89 

3 gr. 4,14 8,00 4,47 8,64 

4 gr. 4,22 14,00 4,56 15,12 

5 gr. 4,01 4,10 4,33 4,43 

6 gr. 4,36 12,00 4,36 12,00 

TARYFOWA  GRUPA  

odbiorców ŚCIEKÓW 

Cena 

NETTO za 

m3 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

za 2 m-ce netto 

Cena 

BRUTTO 

za m3 

Stawka opłaty 

abonamentowej                            

za 2 m-ce brutto* 

1 gr. 9,60 6,75 10,37 7,29 

2 gr. 10,73 8,00 11,59 8,64 

3 gr.  10,73 14,00 11,59 15,12 

*w przypadku podpisania 1 umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków stosuje się jedną opłatę abonamentową 

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG ZBIOROWGO ZAOPATREZNIA W WODĘ:  

➢ Grupa 1 – Gospodarstwa domowe pobierające wodę do celów bytowych  rozliczane co 2 miesiące na podstawie                    

                  wskazań wodomierza głównego; 

➢ Grupa 2 – Odbiorcy usług pobierają wodę na cele rolnicze i utrzymanie zieleni rozliczani co 2 miesiące na podstawie  

                  wskazań wodomierza głównego; 

➢ Grupa 3 – Administracja publiczna i instytucje użyteczności publicznej pobierające wodę do celów prowadzonej  

                  działalności rozliczane co 2 miesiące na podstawie wskazań wodomierza głównego; 

➢ Grupa 4 – Podmioty gospodarcze pobierające wodę na cele gospodarcze rozliczane co 2 miesiące na podstawie  

                  wskazań wodomierza głównego; 

➢ Grupa 5 – Gospodarstwa domowe pobierające wodę do celów bytowych rozliczane co 2 miesiące na podstawie  

                  przeciętnych norm zużycia wody; 

➢ Grupa 6 – Gmina rozliczana raz w roku na podstawie informacji pochodzących od straży pożarnej za wodę zużytą  

                  do celów ppoż.; 

 

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG ZBIOROWEGO ODPROWAEDZANIA ŚCIEKÓW: 

 

➢ Grupa 1 – Gospodarstwa domowe rozliczane co 2 miesiące na podstawie ilości dostarczanej wody według wskazań  

                  wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie  

                  wskazań wodomierza dodatkowego odprowadzające ścieki bytowe; 

➢ Grupa 2 – Administracja publiczna i instytucje użyteczności publiczni odprowadzające ścieki komunalne     

                  rozliczane co 2 miesiące na podstawie ilości wody pobranej według wskazań wodomierza głównego; 

➢ Grupa 3 – Podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki komunalne rozliczane co 2 miesiące na podstawie ilości  

                  wody pobranej według wskazań wodomierza głównego. 

 

 



 


