
Szanowni Państwo, 
odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  

odprowadzania ścieków 
 

Spółka Komunalna Skawa Jordanów z siedzibą w Osielcu nr 749 ogłasza taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfy zostały zatwierdzone przez 
organ regulacyjny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i będą obowiązywały od 
dnia 26.10.2021 do 25.10.2022 roku. Poniżej zamieszczamy tabelę z cenami i stawkami opłat 
abonamentowych. Podane ceny wody i ścieków uwzględniają dopłaty Gminy Jordanów. 
 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie  
Cena/stawka 

[zł] 

netto brutto 

W1 
Gospodarstwa domowe, szkoły, przedszkola, OSP I 

GOK, korzystający z usług wodociągowych rozliczane 
na podstawie odczytów wodomierza głównego 

Cena w zł za 1 m3 

pobranej wody 
4,21 4,55 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/kwartał 

24,71 26,69 

W2 
Pozostali odbiorcy usług wodociągowych rozliczani 

na podstawie odczytów wodomierza głównego 

Cena w zł za 1 m3 

pobranej wody 
6,21 6,71 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/kwartał 

24,71 26,69 

 
W3 

Odbiorcy usług rozliczani na podstawie odczytów 
wodomierzy mieszkaniowych 

Cena w zł za 1 m3 

pobranej wody 
4,21 4,55 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/kwartał 

18,18 19,63 

W4 
Gospodarstwa domowe, szkoły, przedszkola, OSP I 

GOK, korzystający z usług wodociągowo-
kanalizacyjnych rozliczane na podstawie odczytów 

wodomierza głównego 

Cena w zł za 1 m3 

pobranej wody 
4,21 4,55 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/kwartał 

23,12 24,97 

 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena/stawka 

[zł] 

netto brutto 

K1 
Odbiorcy usług wodociągowo- kanalizacyjnych 
rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

głównego 

Cena w zł za 1 m3 

odprowadzonych ścieków 
4,74 5,12 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/kwartał 

23,47 25,35 

K2 
Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierza własnego 

Cena w zł za 1 m3 

odprowadzonych ścieków 
4,74 5,12 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/kwartał 

25,06 27,06 



K3 
Odbiorcy usług wodociągowo- kanalizacyjnych 
rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy 

mieszkaniowych 

Cena w zł za 1 m3 

odprowadzonych ścieków 
4,74 5,12 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/kwartał 

18,18 19,63 

K4 
Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani na 
podstawie przeciętnych norm zużycia wody 

Cena w zł za 1 m3 

odprowadzonych ścieków 
4,74 5,12 

Opłata abonamentowa 
zł/odbiorcę/kwartał 

21,88 23,63 

 

 


