
Jak zidentyfikować w jakiej grupie odbiorców wody się znajdujesz? 
 
 
Każda grupa opatrzona jest symbolem literowym, np. WGGZE, WPGTF 
 
Każda z liter symbolu ma swoje znaczenie i odzwierciedlona jest w nazwie grupy – strukturę grup 
znajdziesz na kolejnej stronie. 
 
Poniżej przedstawiamy znaczenie poszczególnych elementów symbolu grupy 
 

  
 
 
Dla przykładu rozszyfrujemy 2 symbole grup 
 

WGNZE 
 
W- dostawa wody 
    G- gospodarstwo domowe 
        N- odbiorca rozliczany na podstawie przeciętnych norm zużycia 
           Z- nie posiada odlicznika (lub jeśli posiada odlicznik, to jest on odczytywany zdalnie)  
              E- odbiorca zadeklarował chęć otrzymywania faktury elektronicznej (założył konto w eBOKu) 
 
 

 WPGTF 
 
W- dostawa wody 
     P- odbiorca pozostały (czyli nie gospodarstwo domowe) 
         G- odbiorca rozliczany na podstawie wodomierza głównego 
           T- posiada odlicznik i jest on odczytywany tradycyjnie 
              F- odbiorca nie założył konta w eBOKu i otrzymuje fakturę tradycyjną (papierową) 
 

 
W przypadku odbioru ścieków sytuacja jest uproszczona. O grupie decyduje jedynie 
rodzaj odbiorcy. 
 
ŚGD- gospodarstwa domowe 
ŚPO- pozostali odbiorcy 
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Rysunek 1. Struktura grup taryfowych odbiorców wody 
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