
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

 

MIASTO KOŁOBRZEG 

Symbol taryfowej grupy 

odbiorców 
Opis taryfowej grupy odbiorców usług 

Grupa I W1 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami 

usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=2,5 

m³/h, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa II W2 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=2,5 m³/h, 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa III W3 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=6,3 m³/h, 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa IV W4 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=10,0 m³/h, 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa V W5 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=16,0 m³/h, 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa VI W6 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=25,0 m³/h, 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa VII W7 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=63,0 m³/h, 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa VIII W8 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=100,0 

m³/h, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa IX W9 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami 

usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=2,5 

m³/h, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa X W10 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami 

usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=4,0 

m³/h, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XI W11 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=2,5 m³/h, 

w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XII W12 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 



ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=4,0 m³/h, 

w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XIII W13 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami 

usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, w dwumiesięcznym 

okresie rozliczeniowym 

Grupa XIV W14 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Grupa XV W15 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, 

pobierający wodę przeznaczoną do celów spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=2,5 m³/h, w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Grupa XVI W16 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, 

pobierający wodę przeznaczoną do celów spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=2,5 m³/h, w dwumiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Grupa XVII W17 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

produkcyjnych i farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego o przepływie Q3=2,5 m³/h, w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Grupa XVIII W18 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

produkcyjnych i farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego o przepływie Q3=2,5 m³/h, w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Grupa XIX W19 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

produkcyjnych i farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego o przepływie Q3=4,0 m³/h, w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Grupa XX W20 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

produkcyjnych i farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego o przepływie Q3=6,3 m³/h, w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Grupa XXI W21 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

produkcyjnych i farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego o przepływie Q3=10,0 m³/h, w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Grupa XXII W22 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

produkcyjnych i farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego o przepływie Q3=25,0 m³/h, w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Grupa XXIII W23 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

produkcyjnych i farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego o przepływie Q3=100,0 m³/h, w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 



Grupa XXIV W24 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

produkcyjnych i farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego o przepływie Q3=2,5 m³/h, w dwumiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Grupa XXV W25 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,  będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

produkcyjnych i farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego o przepływie Q3=2,5 m³/h, w dwumiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Grupa XXVI W26 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

produkcyjnych i farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani w oparciu o przeciętne normy 

zużycia wody, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XXVII W27 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

produkcyjnych  i farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani w oparciu o przeciętne normy 

zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XXVIII W28 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, 

pobierający wodę przeznaczoną do celów produkcyjnych i farmaceutyczno-spożywczych, 

rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=2,5 m³/h, 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XXIX W29 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami 

usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do 

pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie 

Q3=2,5 m³/h,  w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XXX W30 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami 

usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do 

pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie 

Q3=4,0 m³/h w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XXXI W31 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami 

usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do 

pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie 

Q3=40,0 m³/h, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XXXII W32 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami 

usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do 

pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie 

Q3=100,0 m³/h, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XXXIII W33 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=2,5 m³/h 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XXXIV W34 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=4,0 m³/h,                                     

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XXXV W35 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=6,3 m³/h,                                 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XXXVI W36 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=10,0 

m³/h, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 



Grupa XXXVII W37 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=16,0 m³/h 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XXXVIII W38 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=25,0 m³/h 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XXXIX W39 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=40,0 

m³/h, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XL W40 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=63,0 

m³/h, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XLI W41 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=100,0 

m³/h, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XLII W42 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami 

usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do 

pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie 

Q3=2,5 m³/h, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XLIII W43 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=2,5 m³/h,                                 

w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XLIV W44 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o przepływie Q3=4,0 m³/h,                                 

w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 

Grupa XLV W45 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Grupa XLVI W46 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Grupa XLVII W47 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

Grupa XLVIII48 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami 

zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych 

celów, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza głównego   o przepływie Q3=2,5 m³/h w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

 


