
Informacja dla mieszkańców korzystających z usług dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej 

Spółka z o. o.

Zgodnie z uchwałą nr XLII/312/2014  Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia  28 maja 2014 r. w sprawie 
przedłużenia obowiązywania dotychczasowych   taryf za zbiorowe zapotrzebowanie  w wodę i  zbiorowe 
odprowadzanie  ścieków  oraz  dopłaty  do  taryfowej  grupy  odbiorców  usług  na  terenie  Gminy  Dębnica 
Kaszubska oraz uchwałą  XLIII/319/2014  Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia  30 czerwca 2014 r. w 
sprawie zmiany uchwały nr XLII/312/2014  Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia  28 maja 2014 r. w 
sprawie  przedłużenia  obowiązywania  dotychczasowych   taryf  za  zbiorowe  zapotrzebowanie   w  wodę  i 
zbiorowe  odprowadzanie  ścieków oraz  dopłaty do  taryfowej  grupy odbiorców usług  na  terenie  Gminy 
Dębnica Kaszubska  w okresie 1.07.2014 r. - 30.06.2015 r. obowiązywać będą następujące taryfy cen za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
1) wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody (w zł/m³)

Nazwa

Taryfowa
grupa

odbiorców
usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
Cena netto 

dla
odbiorców

Cena brutto 
dla

odbiorców

TG-1 Gospodarstwa
domowe

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do 
nieruchomości (budynki jednorodzinne
i wielorodzinne, lokale w budynkach wielorodzinnych).
Odbiorczy rozliczani za ilość pobranej wody do spożycia i na cele 
bytowe

2,68 2,89

TG-2 Pozostali
odbiorcy

Odbiorcy pobierający wodę na cele produkcyjne w tym produkcję rolną. 
Odbiorcy pobierający wodę
bezpowrotnie zużytą (w tym ogrody, zieleń, opryski, cele p.poż.). 
Instytucje o charakterze użyteczności
publicznej w tym jednostki i zakłady budżetowe (urzędy, szkoły, 
przedszkola, ośrodki zdrowia i inne
podmioty).Placówki usługowe w tym gastronomiczne, handlowe, 
rzemieślnicze, pensjonaty i inne podmioty.

3,42 3,69

2)  wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (w zł/m³)

Nazwa

Taryfowa
grupa

odbiorców
usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
Cena netto 

dla
odbiorców

Cena brutto 
dla

odbiorców

TG-1 Gospodarstwa
domowe

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do 
nieruchomości (budynki jednorodzinne
i wielorodzinne, lokale w budynkach wielorodzinnych).
Odbiorczy rozliczani za ilość pobranej wody do spożycia i na cele 
bytowe

4,69 5,07

TG-2 Pozostali
odbiorcy

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki z: 
- zakładów produkcyjnych w tym produkcji rolnej (poza gnojowicą), 
- z instytucji o charakterze użyteczności publicznej w tym jednostek i 
zakładów budżetowych (urzędy, szkoły,  przedszkola, ośrodki zdrowia i 
inne podmioty).
-  z  placówek  usługowych  w  tym  gastronomicznych,  handlowych, 
rzemieślniczych,  pensjonatów  i  inne  podmioty  nie  wyszczególnione 
powyżej.
Odbiorcy  rozliczani  za  ilość  odprowadzonych  ścieków  określoną  w 
oparciu  o  ilość  zużytej  wody  ustalona  na  podstawie  wskazania 
wodomierza  głównego oraz  wodomierzy zainstalowanych  w lokalach, 
oraz odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków  określoną w 
oparciu o zużycie wody ustaloną na podstawie ryczałtu.

5,66 6,11

3)  stawka  opłaty  abonamentowej  -  w  rozliczeniach  z  odbiorcą  korzystającym  z  lokalu 
posiadającego wodomierz,  niezależnie  od ilości  dostarczonej wody,  płacona za każdy miesiąc bez 
względu na rozmiar  dokonywanego poboru wody lub  też  jego  całkowitego  braku,  wyrażona  w 
złotych na odbiorcę usług za miesiąc.
Wysokość opłaty abonamentowej wynosi 2 zł brutto w miesięcznym cyklu rozliczeniowym.


