
 

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków okres obowiązywania  od dnia  

01.01.2018r. do dnia 10-06-2018r 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dla zaopatrzenia w wodę:  

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych 

1. 
Gospodarstwa domowe I  

- odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego.  

Cena wody (w zł/mᶟ):  

- netto     5,11 

- brutto   5,52 

Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz główny  

(w zł/m-c/budynek):  

- netto  12,59 

- brutto 13,60 

2. 

Gospodarstwa domowe II  

- odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego oraz 

rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego 

ilość wody bezpowrotnie zużytej.  

Cena wody (w zł/mᶟ):  

- netto  5,11 

- brutto 5,52 

-Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz główny  

(w zł/m-c/wod.gł./budynek):  

- netto    12,59 

- brutto   13,60 

-Stawka opłaty abonamentowej , odczyt wod.gł. dodatkowego 

 ( w zł/m-c) 

-  netto 1,45 

- brutto 1,57                             

3. 

Gospodarstwa domowe III  
– odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.  

 

Cena wody (w zł/mᶟ):  

- netto   5,11 

- brutto 5,52 

Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz główny  

(w zł/m-c/budynek):  

- netto   11,14 

- brutto  12,03 

4. 

Gospodarstwa domowe IV  
– odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierza 

przy punkcie czerpalnym wody w budynku 

wielolokalowym.  

 

 

Cena wody (w zł/mᶟ):  

- netto  5,11 

- brutto 5,52 

Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz główny 

 (w zł/m-c//budynek):  

- netto  12,59 

- brutto 13,60 

-Stawka opłaty abonamentowej- odczyt wodomierza w lokalu 

(w zł/m-c): 

- netto 1,45 

-brutto 1,57 

5. 

Pozostali odbiorcy I  
- odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego.  

 

Cena wody (w zł/mᶟ):  

- netto  5,26 

- brutto 5,68 

Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz główny   

(w zł/m-c/budynek):  

- netto  12,59 

- brutto 13,60 

6. 

Pozostali odbiorcy II  
- odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego oraz 

rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego 

ilość wody bezpowrotnie zużytej.  

Cena wody (w zł/mᶟ):  

- netto   5,26 

- brutto 5,68 

Stawka opłaty abonamentowe, wodomierz główny 

 (w zł/m-c/budynek):  

- netto   12,59 

- brutto 13,60 

Stawka opłaty abonamentowej, odczyt wodomierza 

dodatkowego ( w zł/m-c) 

-netto  1,45 

-brutto 1,57 

7. 

Pozostali odbiorcy III  

– odbiorcy usług rozliczani na podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.  

Cena wody (w zł/mᶟ):  

- netto   5,26 

- brutto 5,68 

Stawka opłaty abonamentowej (w zł/m-c):  

- netto   11,14 

- brutto 12,03 



 

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków okres obowiązywania  od dnia  

01.01.2018r. do dnia 10-06-2018r 

 Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dla odprowadzania ścieków:  

L.p. Taryfowa grupa odbiorców usług Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych 

1. 

Gospodarstwa domowe I  
– odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego.  

Cena usługi odprowadzania ścieków (w zł/mᶟ):  

- netto  4,56 

- brutto 4,92 

Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz główny  

(w zł/m-c/budynek):  

- netto   7,51 

- brutto 8,11 

2. 

Gospodarstwa domowe II  

- odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego oraz rozliczani według wodomierza 

dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.  

Cena usługi odprowadzania ścieków (w zł/mᶟ):  

- netto   4,56 

- brutto 4,92 

Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz główny 

 (w zł/m-c/budynek):  

- netto  7,51 

- brutto 8,11 

3. 

Gospodarstwa domowe III  

– odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia wody¹*  

Cena usługi odprowadzania ścieków (w zł/mᶟ):  

- netto  4,56 

- brutto 4,92 

Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz główny  

(w zł/m-c/budynek):  

- netto  6,06 

- brutto 6,54 

4. 

Gospodarstwa domowe IV  
– odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierza przy 

punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym.  

Cena usługi odprowadzania ścieków (w zł/mᶟ):  

- netto  4,56 

- brutto 4,92 

Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz główny 

 (w zł/m-c/budynek):  

- netto   7,51 

- brutto  8,11 

Stawka opłaty abonamentowej, odczyt wodomierza  gł. lub 

urz. pom.w lokalu (w zł/m-c) 

-netto  1,45 

-brutto 1,57 

5. 

Pozostali odbiorcy I  
- odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego.  

Cena usługi odprowadzania ścieków (w zł/mᶟ):  

- netto  6,02 

- brutto 6,50 

Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz główny 

 (w zł/m-c/ budynek):  

- netto  7,51 

- brutto 8,11 

6. 

Pozostali odbiorcy II  
- odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego oraz rozliczani według wodomierza 

dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.  

Cena usługi odprowadzania ścieków (w zł/mᶟ):  

- netto   6,02 

- brutto 6,50 

Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz główny  

(w zł/m-c/budynek):  

- netto  7,51 

- brutto 8,11 

7. 

Pozostali odbiorcy III  
– odbiorcy usług rozliczani na podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.  

Cena usługi odprowadzania ścieków (w zł/mᶟ):  

- netto   6,02 

- brutto  6,50 

Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz główny 

 (w zł/m-c/odbiorca):  

- netto  6,06 

- brutto 6,54 

¹*) nazwę dla grupy Gospodarstwa domowe III zastosowano adekwatnie do nazwy grupy stosowanej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę , ze względu na 

sposób rozliczeń zużycia wody. 

   Do stawek opłaty wymienionych w w/w  tabelach dolicza się obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT, zgodnie z odrębnymi przepisami (stawka podatku 

VAT do dnia 31 grudnia 2017 r. wynosi 8  %).  


