
Ceny dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz opłaty abonamentowej, 

obowiązujące w niżej przedstawionych okresach 

 

 

WODA + ŚCIEKI okres obowiązywania cen od  11.06.2018 r. do 10.06.2019 r. 

  

 

KRUPSKI MŁYN 

 
od  11.06.2018 r. do 10.06.2019 r. 

 

Taryfowa 

cena  

netto 

Taryfowa 

cena 

brutto 

Dopłata brutto          

od 11.06.2018 r. 

do 10.06.2019 r.  

(12 m-cy) 

 

Cena  

dla odbiorcy 

netto za  1m3 

 

Cena  

dla odbiorcy 

brutto za 1m3 

Cena 1m3 wody 3,26 zł 3,52 zł bez dopłat 3,26 zł 3,52 zł 

Cena 1m3 ścieków 4,17 zł 4,50 zł 0,23 zł 3,95 zł 4,27 zł 

   RAZEM 7,21 zł 7,79 zł 

 

ZIĘTEK, KANOL, 

ŻYŁKA 
od 11.06.2018 r. do 10.06.2019 r. 

Taryfowa 

cena 

netto 

Taryfowa 

cena 

brutto 

Dopłata brutto          

od 11.06.2018 r. 

do 10.06.2019 r.  

(12 m-cy) 

Cena  

dla odbiorcy 

netto za  1m3 

Cena  

dla odbiorcy 

brutto za 1m3 

Cena 1m3 wody 3,26 zł 3,52 zł bez dopłat 3,26 zł 3,52 zł 

Cena 1m3 ścieków 4,17 zł 4,50 zł 0,91 zł 3,32 zł 3,59 zł 

   RAZEM 6,58 zł 7,11 zł 

 

POTĘPA 

 
od 11.06.2018 r. do 10.06.2019 r. 

Taryfowa 

cena  

netto 

Taryfowa 

cena 

brutto 

Dopłata brutto          

od 11.06.2018 r. 

do 10.06.2019 r.  

(12 m-cy) 

Cena dla 

odbiorcy 

netto za  1m3 

Cena  

dla odbiorcy 

brutto za 1m3 

Cena 1m3 wody 3,26 zł 3,52 zł bez dopłat 3,26 zł 3,52 zł 

Cena 1m3 ścieków 11,47 zł 12,39 zł 6,03 zł 5,89 zł 6,36 zł 

   RAZEM 9,15 zł 9,88 zł 

 

WODA + ŚCIEKI okres obowiązywania cen od  11.06.2019 r. do 10.06.2020 r. 

 

KRUPSKI MŁYN 
od  11.06.2019 r. do 10.06.2020 r. 

Taryfowa cena netto Taryfowa cena brutto 

Cena 1m3 wody 3,29 zł 3,55 zł 

Cena 1m3 ścieków 4,22 zł 4,56 zł 

RAZEM 7,51 zł 8,11 zł 

 

ZIĘTEK, KANOL, 

ŻYŁKA 
od 11.06.2019 r. do 10.06.2020 r. 

Taryfowa cena netto Taryfowa cena brutto 

Cena 1m3 wody 3,29 zł 3,55 zł 

Cena 1m3 ścieków 4,23 zł 4,57 zł 

RAZEM 7,52 zł 8,12 zł 

 

POTĘPA 
od 11.06.2019 r. do 10.06.2020 r. 

Taryfowa cena netto Taryfowa cena brutto 

Cena 1m3 wody 3,29 zł 3,55 zł 

Cena 1m3 ścieków 11,54 zł 12,46 zł 

RAZEM 14,83 zł 16,01 zł 

 
Końcowa cena dla odbiorcy może ulec zmianie w przypadku ustanowienia przez Radę Gminy Krupski 

Młyn dopłat do wody bądź ścieków.    

 

 

 



WODA + ŚCIEKI okres obowiązywania cen od  11.06.2020 r. do 10.06.2021 r. 

 

KRUPSKI MŁYN 
od 11.06.2020 r. do 10.06.2021 r. 

Taryfowa cena netto Taryfowa cena brutto 

Cena 1m3 wody 3,33 zł 3,60 zł 

Cena 1m3 ścieków 4,28 zł 4,62 zł 

RAZEM 7,61 zł 8,22 zł 

 

ZIĘTEK, KANOL, ŻYŁKA 
od 11.06.2020 r. do 10.06.2021 r. 

Taryfowa cena netto Taryfowa cena brutto 

Cena 1m3 wody 3,33 zł 3,60 zł 

Cena 1m3 ścieków 4,29 zł 4,63 zł 

RAZEM 7,62 zł 8,23 zł 

 

POTĘPA 
od 11.06.2020 r. do 10.06.2021 r. 

     Taryfowa cena netto Taryfowa cena brutto 

Cena 1m3 wody 3,33 zł 3,60 zł 

Cena 1m3 ścieków 11,62 zł 12,55 zł 

RAZEM 14,95 zł 16,15 zł 

  
Końcowa cena dla odbiorcy może ulec zmianie w przypadku ustanowienia przez Radę Gminy Krupski 

Młyn dopłat do wody bądź ścieków.    

 

OPŁATA ABONAMENTOWA okres obowiązywania cen  

od  11.06.2018 r. do 10.06.2021 r. 

 

  
GRUPA 

Zakres grupy 

Opłata stała netto  

w zł/odbiorcę 

miesięcznie 

Opłata stała 

brutto 

w zł/odbiorcę 

miesięcznie 

 

I 

 

 

Gospodarstwa domowe – odbiorcy indywidualni zużywający 

wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem przez 

odbiorcę gospodarstwa domowego bądź upraw ogrodowych 

Okres  od 11.06.2018 r. do 10.06.2019 r. 

1,05  1,13  

Okres  od 11.06.2019 r. do 10.06.2020 r. 

1,07  1,16  
Okres  od 11.06.2020 r. do 10.06.2021 r. 

1,08  1,17  

 

II 

 Okres  od 11.06.2018 r. do 10.06.2019 r. 

Gospodarstwa domowe – odbiorcy będący właścicielami bądź 

zarządcami wspólnot mieszkaniowych, lokali spółdzielczych  

w budynkach wielolokalowych, gdzie woda zużywana jest na cele 

związane bezpośrednio  z prowadzeniem gospodarstw domowych 

3,60  3,89  
Okres  od 11.06.2019 r. do 10.06.2020 r. 

3,76  4,06  
Okres  od 11.06.2020 r. do 10.06.2021 r. 

3,84  4,15  

 

III 

 Okres  od 11.06.2018 r. do 10.06.2019 r. 

Gospodarstwa domowe, odbiorcy korzystający z lokalu  

w budynkach wielolokalowych, pobierający wodę bezpośrednio 

na potrzeby prowadzenia gospodarstwa domowego na podstawie 

indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo – 

kanalizacyjnym i rozliczani indywidualnie 

0,84 0,91 
Okres  od 11.06.2019 r. do 10.06.2020 r. 

0,86 0,93 
Okres  od 11.06.2020 r. do 10.06.2021 r. 

0,88 0,95 

 

IV 

 

Podmioty wszystkie niezależnie od formy organizacyjnej oraz 

niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności 

Okres  od 11.06.2018 r. do 10.06.2019 r. 

3,75 4,05 
Okres  od 11.06.2019 r. do 10.06.2020 r. 

3,93 4,24 
Okres  od 11.06.2020 r. do 10.06.2021 r. 

4,02 4,34 
   

 W przypadku zmiany stawki VAT, podane ceny brutto ulegną zmianie, stosownie do zmiany stawki podatku VAT. Zmiana 

wprowadzona zostanie bez dodatkowego powiadomienia przez Dostawcę. 

 


