
Taryfowe grupy odbiorców usług 

Taryfowa grupa odbiorców usług  obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie celu 

zużycia wody lub odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za 

świadczone usługi, Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa przy rozliczeniach za dostarczana 

wodę i odebrane ścieki stosować będzie  taryfę  niejednolitą  wieloczłonową zawierającą 

różne ceny i różne stawki opłat abonamentowych. 

W taryfie uwzględniono stawkę opłaty za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych pobieraną w sytuacji wystąpienia  w ściekach 

przemysłowych przekraczania w stosunku do poziomu wynikającego z  rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 20 sierpnia 2015 w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2015 poz.1456 tekst jednolity 2016 poz.1757). 

Zgodnie z rozporządzeniem Spółka dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców 

usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania w szczególności: 

-wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych grupach odbiorców 

usług, 

-dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów  kosztów, 

-strukturę planowanych taryf 

-stabilność  stosowanych metod alokacji kosztów 

-wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe. 

 

Wyłoniono  łącznie 30 taryfowych grup odbiorców na podstawie celu zużycia wody i/lub 

odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń oraz sposobu dostarczenia 

faktury. 

Lp. 

Taryfowe 

grupy 

odbiorców 

usług 

Symbol 

grupy 
Opis taryfowej grupy odbiorców 

0 1 2 3 

1 grupa 1 WSSBg1G 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

2 grupa 2 WSg1G 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; ; 

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

3 grupa 3 SBg1G 

Odbiorca: ; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w 

oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

4 grupa 4 WSSBg3G 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce;  



5 grupa 5 WSg3G 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; ; 

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce;  

6 grupa 6 SBg3G 

Odbiorca: ; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w 

oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce;  

7 grupa 7 WSSBl1 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o 

wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w 

budynku wielolokalowym; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

8 grupa 8 WPSBl1 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o 

wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w 

budynku wielolokalowym; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

9 grupa 9 WPSBg1G 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

10 grupa 10 WZSBg1G 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji żywn. i 

farmaceut.; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w 

oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

11 grupa 11 WPg1G 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe; ; 

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

12 grupa 12 WZg1G 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji żywn. i 

farmaceut.; ; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza 

głównego lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 

1 m-ce;  

13 grupa 13 SBg1G 

Odbiorca: ; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w 

oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

14 grupa 14 SBr1G 

Odbiorca: ; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na 

podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 

wody; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

15 grupa 15 SBr3G 

Odbiorca: ; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na 

podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 

wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce;  

16 grupa 16 WSSBg1GE 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce;  

17 grupa 17 WSg1GE 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; ; 

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

faktura elektroniczna 

18 grupa 18 SBg1GE 

Odbiorca: ; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w 

oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce; faktura 

elektroniczna 



19 grupa 19 WSSBg3GE 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; faktura 

elektroniczna 

20 grupa 20 WSg3GE 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; ; 

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; 

faktura elektroniczna 

21 grupa 21 SBg3GE 

Odbiorca: ; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w 

oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; faktura 

elektroniczna 

22 grupa 22 WSSBl1E 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o 

wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w 

budynku wielolokalowym; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

faktura elektroniczna 

23 grupa 23 WPSBl1E 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o 

wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w 

budynku wielolokalowym; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

faktura elektroniczna 

24 grupa 24 WPSBg1GE 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe; 

Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce; faktura 

elektroniczna 

25 grupa 25 WZSBg1GE 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji żywn. i 

farmaceut.; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w 

oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce; faktura 

elektroniczna 

26 grupa 26 WPg1GE 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe; ; 

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce; 

faktura elektroniczna 

27 grupa 27 WZg1GE 

Odbiorca: Pobierający wodę na cele produkcji żywn. i 

farmaceut.; ; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza 

głównego lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 

1 m-ce; faktura elektroniczna 

28 grupa 28 SBg1GE 

Odbiorca: ; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w 

oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce; faktura 

elektroniczna 

29 grupa 29 SBr1GE 

Odbiorca: ; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na 

podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 

wody; Okres rozliczeniowy: 1 m-ce; faktura elektroniczna 

30 grupa 30 SBr3GE 

Odbiorca: ; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na 

podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 

wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; faktura elektroniczna 



 

Poszczególne symbole oznaczają: 

W-woda, WS-woda na cele socjalno- bytowe, WP-woda na cele produkcji i pozostałe, WZ- 

woda na cele produkcji żywności  i farmaceutyczne, S –ścieki, Bg-rozliczenia w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego ,Br-rozliczenia w oparciu o 

przepisy dotyczące norm,1G -1 miesięczny okres rozliczeniowy, 3G -3 miesięczny okres 

rozliczeniowy, E-faktura elektroniczna 

 

Użyte określenia oznaczają: 

1) Wodomierz główny- przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący 

się na każdym przyłączu wodociągowym, 

2) Urządzenie pomiarowe- przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych 

ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym 

 

 

3.1 Zaopatrzenie w wodę: 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono na podstawie celu zużycia wody:  

lub odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi 20 

taryfowych grup odbiorców. 

 

1.Grupa 1   WSSBg1G  
obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych 

zużywających wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzający ścieki bytowe 

rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 

miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

2. Grupa 2   WSg1G   

 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych 

zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody 

na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Sposób dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

3.Grupa 4 WSSBg3G obejmuje pozostałych odbiorców usług, zużywających wodę na cele 

socjalno-bytowe oraz odprowadzający ścieki bytowe, korzystający okresowo z usług  np. 

domki letniskowe, ogródki działkowe  rozliczani za ilość zużytej wody na  podstawie  

wskazań wodomierza głównego, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób 

dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

4.Grupa  5 WSg3G  obejmuje pozostałych odbiorców usług, zużywających wyłącznie wodę 

na cele socjalno-bytowe, korzystających okresowo z usług  np. domki letniskowe, ogródki 

działkowe  rozliczanych za ilość zużytej wody na  podstawie  wskazań wodomierza 

głównego, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura 

papierowa. 

 



5.Grupa  7  WSSBl1 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby korzystające  z lokali w 

budynkach wielolokalowych zużywających wodę na cele socjalno- bytowe oraz 

odprowadzający ścieki rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 

miesięcznym  cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

6.Grupa 8 WPSBl1 obejmuje odbiorców wody  przemysłowej i poza  przemysłowej oraz 

odprowadzający ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, 

przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo 

wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, 

rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 

miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

7.Grupa 9   WPSBg1G  obejmuje wyłącznie odbiorców wody przemysłowej i poza  

przemysłowej na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub 

na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, 

ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na 

podstawie wskazań  wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Sposób dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

8.Grupa 10 WZSBg1G obejmuje odbiorców pobierających wodę na cele produkcji 

żywności i farmaceutyczne oraz odprowadzający wodę na cele socjalno- bytowe np. 

piekarnie, masarnie inni producenci żywności, producenci leków ,rozliczanych za ilość 

zużytej wody na podstawie wskazań  wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu 

rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

9.Grupa 11 WPg1G  obejmuje  pobierających wyłącznie wodę na cele produkcji i pozostałe, 

rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań  wodomierza głównego, w 1 

miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

10. Grupa 12 WZg1G  obejmuje  odbiorców pobierających wyłącznie wodę na cele 

produkcji żywności i farmaceutyczne np. piekarnie, masarnie inni producenci żywności, 

producenci leków ,rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań  wodomierza 

głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura 

papierowa. 

 

 11. Grupa 16 WSSBg1GE  : obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców 

budynków wielorodzinnych zużywających wodę na cele socjalno-bytowe oraz 

odprowadzający ścieki bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczenia 

faktury faktura elektroniczna. 

 

12. Grupa 17 WSg1GE  : obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców 

budynków wielorodzinnych zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno- bytowe 

rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 

miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura elektroniczna. 

 

13. Grupa 19 WSSBg3GE obejmuje pozostałych odbiorców usług, zużywających wodę na 

cele socjalno-bytowe oraz odprowadzający ścieki bytowe, korzystający okresowo z usług  

np. domki letniskowe, ogródki działkowe  rozliczani za ilość zużytej wody na  podstawie  

wskazań wodomierza głównego, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób 

dostarczenia faktury: faktura elektroniczna. 

 



14. Grupa 20 WSSBg3GE obejmuje pozostałych odbiorców usług, zużywających wodę na 

cele socjalno-bytowe oraz odprowadzający ścieki bytowe, korzystający okresowo z usług  

np. domki letniskowe, ogródki działkowe  rozliczani za ilość zużytej wody na  podstawie  

wskazań wodomierza głównego, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób 

dostarczenia faktury: faktura elektroniczna. 

 

15. Grupa 22 WSSBl1E obejmuje gospodarstwa domowe, osoby korzystające  z lokali w 

budynkach wielolokalowych zużywających wodę na cele socjalno- bytowe oraz 

odprowadzający ścieki rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 

miesięcznym  cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura elektroniczna. 

 

16. Grupa 23 WPSBl1E obejmuje odbiorców wody  przemysłowej i poza  przemysłowej 

oraz odprowadzający ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, 

przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo 

wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, 

rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 

miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura elektroniczna. 

 

17.Grupa 24  WPSBg1GE  obejmuje wyłącznie odbiorców wody przemysłowej i poza  

przemysłowej na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub 

na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, 

ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na 

podstawie wskazań  wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Sposób dostarczenia faktury: faktura elektroniczna. 

 

18.Grupa 25 WZSBg1GE obejmuje odbiorców pobierających wodę na cele produkcji 

żywności i farmaceutyczne oraz odprowadzający wodę na cele socjalno- bytowe np. 

piekarnie, masarnie inni producenci żywności, producenci leków ,rozliczanych za ilość 

zużytej wody na podstawie wskazań  wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu 

rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura elektroniczna. 

 

19.Grupa 26 WPg1GE  obejmuje  pobierających wyłącznie wodę na cele produkcji i 

pozostałe, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań  wodomierza głównego, 

w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura 

elektroniczna. 

 

20.Grupa 27 WZg1GE  obejmuje  odbiorców pobierających wyłącznie wodę na cele 

produkcji żywności i farmaceutyczne  np. piekarnie, masarnie inni producenci żywności, 

producenci leków ,rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań  wodomierza 

głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura 

elektroniczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Odbiór ścieków 

 

 Podobnie jak w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę  wyłoniono  22 taryfowe grupy 

odbiorców usług.  

 

1. Grupa 1   WSSBg1G obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków 

wielorodzinnych odprowadzający ścieki bytowe oraz zużywający wodę na cele socjalno-

bytowe rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań  wodomierza 

głównego lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Sposób 

dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

2.Grupa 3 SBg1G obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków 

wielorodzinnych odprowadzający wyłącznie ścieki bytowe z gospodarstw domowych 

rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań  wodomierza 

głównego lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Sposób 

dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

3.Grupa 4 WSSBg3G obejmuje pozostałych odbiorców usług, odprowadzających ścieki 

bytowe oraz zużywających wodę na cele bytowe,   , korzystających okresowo z usług  np. 

domki letniskowe, rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na  podstawie  wskazań 

wodomierza głównego   lub urządzeń pomiarowych ,  w 3 miesięcznym cyklu 

rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

4.Grupa 6  SBg3G  obejmuje pozostałych odbiorców usług, odprowadzających wyłącznie 

ścieki bytowe,  korzystających okresowo z usług  np. domki letniskowe, rozliczanych za ilość 

odprowadzonych ścieków na  podstawie  wskazań wodomierza głównego lub urządzeń 

pomiarowych, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: 

faktura papierowa. 

 

5.Grupa 7 WSSBl1 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby  odprowadzające ścieki 

bytowe korzystające  z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych za ilość 

odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego. Sposób dostarczenia 

faktury: faktura papierowa. 

 

6.Grupa 8 WPSBl1  obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza 

przemysłowych, odprowadzających  ścieki  bytowe oraz  zużywających wodę np. 

placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady 

usługowe i pozostałych , rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie 

wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych lub urządzeń 

pomiarowych, korzystające  z lokali w budynkach wielolokalowych w 1 miesięcznym 

okresie rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

7.Grupa 9  WPSBg1G obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza 

przemysłowych , odprowadzających wyłącznie ścieki  bytowe np. placówki opiekuńczo 

wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, 

rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza, 

wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych lub urządzeń pomiarowych w 1 

miesięcznym okresie rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

8.Grupa 10 WZSBg1G obejmuje odbiorców pobierających wodę na cele produkcji 

żywności i farmaceutyczne oraz odprowadzający ścieki  bytowe np. piekarnie, masarnie 

inni producenci żywności, producenci leków ,rozliczanych za ilość zużytej wody na 



podstawie wskazań  wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Sposób dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

9.Grupa 13 SBg1G obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza 

przemysłowych , odprowadzających wyłącznie ścieki  bytowe np. placówki opiekuńczo 

wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, 

rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza, 

wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych w 1 miesięcznym okresie 

rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura papierowa. 

 

10. Grupa 14 SBr1G  obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzających ścieki, 

rozliczane ryczałtowo  na podstawie przepisów dotyczących  przeciętnych norm zużycia 

wody, rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Sposób dostarczenia 

faktury: faktura papierowa. 

 

11.  Grupa 15 SBr3G obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzających ścieki, 

rozliczane ryczałtowo  na podstawie przepisów dotyczących  przeciętnych norm zużycia 

wody, rozliczanych w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Sposób dostarczenia 

faktury: faktura papierowa. 

 

12. Grupa 16 WSSBg1GE  obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców 

budynków wielorodzinnych odprowadzający ścieki bytowe oraz zużywający wodę na cele 

socjalno-bytowe rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań  

wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym okresie 

rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura elektroniczna. 

 

13.Grupa 18  SBg1GE obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków 

wielorodzinnych odprowadzający wyłącznie ścieki bytowe z gospodarstw domowych 

rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań  wodomierza 

głównego lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Sposób 

dostarczenia faktury: faktura elektroniczna. 

 

14. Grupa 19 WSSBg3GE obejmuje pozostałych odbiorców usług, odprowadzających 

ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele bytowe,   , korzystających okresowo z usług  

np. domki letniskowe, rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na  podstawie  

wskazań wodomierza głównego   lub urządzeń pomiarowych ,  w 3 miesięcznym cyklu 

rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura elektroniczna. 

 

15. Grupa 21    SBg3GE  obejmuje pozostałych odbiorców usług, odprowadzających 

wyłącznie ścieki bytowe,  korzystających okresowo z usług  np. domki letniskowe, 

rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na  podstawie  wskazań wodomierza 

głównego lub urządzeń pomiarowych, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób 

dostarczenia faktury: faktura elektroniczna. 

 

16.Grupa 22 WSSBl1E obejmuje gospodarstwa domowe, osoby  odprowadzające ścieki 

bytowe korzystające  z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych za ilość 

odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego. Sposób dostarczenia 

faktury: faktura elektroniczna. 

 

17.Grupa 23 WSPBl1E obejmuje gospodarstwa domowe, osoby  odprowadzające ścieki 

bytowe korzystające  z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych za ilość 



odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego. Sposób dostarczenia 

faktury: faktura elektroniczna. 

 

18. Grupa 24 WPSBg1GE obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza 

przemysłowych , odprowadzających wyłącznie ścieki  bytowe np. placówki opiekuńczo 

wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, 

rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza, 

wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych lub urządzeń pomiarowych w 1 

miesięcznym okresie rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura elektroniczna. 

 

19.Grupa 25 WZSbg1GE obejmuje odbiorców pobierających wodę na cele produkcji 

żywności i farmaceutyczne oraz odprowadzający ścieki  bytowe np. piekarnie, masarnie 

inni producenci żywności, producenci leków ,rozliczanych za ilość zużytej wody na 

podstawie wskazań  wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

Sposób dostarczenia faktury: faktura elektroniczna. 

 

20. Grupa 28 SBg1GE obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza 

przemysłowych , odprowadzających wyłącznie ścieki  bytowe np. placówki opiekuńczo 

wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, 

rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza, 

wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych w 1 miesięcznym okresie 

rozliczeniowym. Sposób dostarczenia faktury: faktura elektroniczna. 

 

21.Grupa 29 SBr1GE obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzających ścieki, 

rozliczane ryczałtowo  na podstawie przepisów dotyczących  przeciętnych norm zużycia 

wody, rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Sposób dostarczenia 

faktury: faktura elektroniczna. 

 

22.Grupa 30 SBr3GE obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzających ścieki, 

rozliczane ryczałtowo  na podstawie przepisów dotyczących  przeciętnych norm zużycia 

wody, rozliczanych w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Sposób dostarczenia 

faktury: faktura elektroniczna. 


