
OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Inowrocław informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 19 maja 

2021r. wydał Decyzję BD.RZT.70.9.2021 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław 

z siedzibą w Kruśliwcu na terenie gminy Inowrocław na okres trzech lat tj. od 18.06.2021r. do 

17.06.2024r., w następującym brzmieniu:  
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A Wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

1 grupa 1 cena wody zł/m
3
 3,62 3,91 3,62 3,91 3,73 4,03 3,82 4,13 

2 grupa 2 cena wody zł/m
3
 3,62 3,91 3,68 3,97 3,79 4,09 3,88 4,19 

B Wysokość stawki abonamentowej 

1 
odbiorca 

usługi 

stawka 
opłaty 

abonamento
wej 

na odbiorcę 

zł/m-c 4,14 4,47 4,14 4,47 4,25 4,59 4,36 4,71 

C Wysokość cen za odbiór ścieków 

1 grupa 1 

cena usługi 
odprowadza 

nia 
ścieków 

zł/m
3
 7,29 7,87 7,29 7,87 7,44 8,04 7,58 8,19 

2 grupa 2 

cena usługi 
odprowadza 

nia 
ścieków 

zł/m
3
 7,16 7,73 7,16 7,73 7,35 7,94 7,49 8,09 

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8% z wyjątkiem sektora finansów publicznych Gminy Inowrocław, dla której podatek VAT nie jest naliczany. 

Taryfowe grupy odbiorców usług: 

WODA: 

Grupa 1 - Taryfa dotyczy gospodarstw domowych, właścicieli i zarządców. Woda przeznaczona wyłącznie do 

spożycia na cele socjalno-bytowe dla gospodarstw domowych. Dodatkowo do tej grupy zalicza się 

całodobowe instytucje publiczne wychowawczo-opiekuńcze to jest domy dziecka i opieki społecznej. 

Grupa 2 – Pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w Grupie 1. Odbiorcy usług pobierający wodę m. in. na 

potrzeby przedsiębiorstw oraz instytucji użyteczności publicznej. Woda przeznaczona do produkcji oraz do 

spożycia lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców nie wymienionych w Grupie 1, a także woda 

przeznaczona na cele przeciwpożarowe. 

 

ŚCIEKI: 

Grupa 1 – ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PWiK w Inowrocławiu,  

Grupa 2 – ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PK w Kruszwicy.  


