
 

 

Ceny i stawki (netto) opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę od 01.06.2018 do 31.05.2019 

L.p. 

Wyszczególnienie 
Taryfa 
 nowa 

Taryfowa 
grupa  

odbiorców 
usług 

Opis grupy Rodzaj cen i stawek opłat   

0 1   2 4 

1 Grupa 1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,68 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 7,11 

2 Grupa 2 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,68 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 5,03 

3 Grupa 3 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, w miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,21 

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 5,37 

4 Grupa 4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,21 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 7,11 

5 Grupa 5 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,21 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 5,03 

6 Grupa 6 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, w miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,68 

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 5,37 

7 Grupa 7 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza głównego, w miesięcznym okresie 
rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,21 

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 5,37 

8 Grupa 8 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie 

rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,21 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 7,11 

9 Grupa 9 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do celów rolniczych, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,68 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 7,11 

10 Grupa 10 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,68 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 10,73 

11 Grupa 11 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych 
norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,68 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 6,57 

12 Grupa 12 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, w miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,21 

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 8,99 

13 Grupa 13 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,21 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 10,73 

14 Grupa 14 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 

przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych 
norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,21 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 6,57 

15 Grupa 15 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie 

rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 4,21 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 10,73 

16 Grupa 16 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę 

przeznaczoną do celów rolniczych, rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena wody ( zł/m3) 3,68 

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 10,73 



 

 
 

Ceny i stawki (netto) opłat taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków od 01.06.2018 do 31.05.2019 

L.p. 

Wyszczególnienie 
Taryfa 
 nowa 

Taryfowa 
grupa  

odbiorców 
usług 

Opis grupy Rodzaj cen i stawek opłat   

0 1   2 4 

1 Grupa 1 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza głównego, w 
dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
          
10,47     

2 Grupa 2 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, rozliczani na 

podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 
dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
            
8,39     

3 Grupa 3 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do pozostałych celów, rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza głównego, w miesięcznym 
okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 
            
7,05     

4 Grupa 4 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do pozostałych celów, rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza głównego, w 
dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
          
10,47     

5 Grupa 5 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do pozostałych celów, rozliczani na 

podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 
dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
            
8,39     

6 Grupa 6 
 Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do pozostałych celów, rozliczani na 

podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w miesięcznym 
okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 
            
7,05     

7 Grupa 7 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do celów farmaceutyczno-
spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, w miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (1mies.) 
            
7,05     

8 Grupa 8 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do celów farmaceutyczno-
spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
          
10,47     

9 Grupa 9 
Odbiorcy usług odprowadzających ścieki pochodzące z 

wody przeznaczonej do celów rolniczych, rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza głównego, w 
dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
          
10,47     

17 Grupa 17 Odbiorcy korzystający wyłącznie z usług kanalizacyjnych, 

rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 
dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3) 
            
9,33     

     - stawka opłaty abonamentowej (2mies.) 
          
14,09     


