
 

 

netto brutto netto brutto

Grupa W1

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków,

pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani w jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, otrzymujący fakturę w formie papierowej.

7,67      8,28      

Grupa W2

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków,

pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani w jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, otrzymujący fakturę w formie elektronicznej (e-faktura).

4,17      4,50      

Grupa W3

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani w jednomiesięcznym

okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, nie posiadający wodomierza dodatkowego oraz

posiadający wodomierz dodatkowy odczytywany radiowo, otrzymujący fakturę w formie papierowej.

4,29      4,63      

Grupa W4

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani w jednomiesięcznym

okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównegonie posiadający wodomierza dodatkowego oraz

posiadający wodomierz dodatkowy odczytywany radiowo, otrzymujący fakturę w formie elektronicznej (e-faktura).

2,54      2,74      

Grupa W5

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani w jednomiesięcznym

okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz posiadający wodomierz dodatkowy odczytywany

„ręcznie”, otrzymujący fakturę w formie papierowej.

6,79      7,33      

Grupa W6

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani w jednomiesięcznym

okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz posiadający wodomierz dodatkowy odczytywany

„ręcznie”, otrzymujący fakturę w formie elektronicznej (e-faktura).

5,04      5,44      

Grupa W7

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani w jednomiesięcznym

okresie rozliczeniowym na podstawie wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym.

1,50      1,62      

Grupa W8

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków,

pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie

wskazań wodomierza głównego, otrzymujący fakturę w formie papierowej.

7,67      8,28      

Grupa W9

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków,

pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie

wskazań wodomierza głównego, otrzymujący fakturę w formie elektronicznej (e-faktura).

4,17      4,50      

Grupa W10

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na

podstawie wskazań wodomierza głównego, nie posiadający wodomierza dodatkowego oraz posiadający wodomierz

dodatkowy odczytywany radiowo, otrzymujący fakturę w formie papierowej.

4,29      4,63      

Grupa W11

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na

podstawie wskazań wodomierza głównego, nie posiadający wodomierza dodatkowego oraz posiadający wodomierz

dodatkowy odczytywany radiowo, otrzymujący fakturę w formie elektronicznej (e-faktura).

2,54      2,74      

Grupa W12

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na

podstawie wskazań wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym.

1,50      1,62      

Grupa K1

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (w tym wodomierz

na hydroforowej instalacji wewnętrznej), otrzymujący fakturę w formie papierowej.

10,29    11,11    

Grupa K2

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (w tym wodomierz

na hydroforowej instalacji wewnętrznej), otrzymujący fakturę w formie elektronicznej (e-faktura).

6,79      7,33      

Grupa K3

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w

wodę, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, nie posiadający

wodomierza dodatkowego oraz posiadający wodomierz dodatkowy odczytywany radiowo, otrzymujący fakturę w formie

papierowej.

6,92      7,47      

Grupa K4

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w

wodę, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, nie posiadający

wodomierza dodatkowego oraz posiadający wodomierz dodatkowy odczytywany radiowo, otrzymujący fakturę w formie

elektronicznej (e-faktura).

5,17      5,58      

Grupa K5

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w

wodę, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz

posiadający wodomierz dodatkowy odczytywany „ręcznie”, otrzymujący fakturę w formie papierowej.

9,41      10,16    

Grupa K6

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w

wodę, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz

posiadający wodomierz dodatkowy odczytywany „ręcznie”, otrzymujący fakturę w formie elektronicznej (e-faktura).

7,66      8,27      

Grupa K7

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w

wodę, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza lokalowego w budynku

wielolokalowym.

1,50      1,62      

Oznaczenie 

grupy
Opis taryfowej grupy odbiorców

Cena [zł/m3]

Stawka opłaty 

abonamentowej [zł/okres 

rozliczeniowy]

3,71      4,01     

3,75      4,05     

7,52      8,12     



 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

 

Tabela kategorii uciążliwości ścieków dla procesu technologicznego ich oczyszczania zawierająca dopuszczalne wskaźniki 

zanieczyszczeń dla poszczególnych rodzajów ścieków, które mogą być przyjęte do sieci kanalizacyjnej 

 

netto brutto

1  I zł/m3 7,52 8,12

2 > I  II zł/m3 15,04 16,24

3 > II  III zł/m3 22,56 24,36

4 > III zł/m3 45,12 48,73

Cena usług odbioru ściekówJednostka 

miary
Kategoria zanieczyszczenia ściekówL.p.

I II III

1 ChZT mhO2/l 3 000             6 000               9 000           

2 BZT mhO2/l 2 100             4 200               6 300           

3 Zawiesina ogólna mg/I 990                1 980               2 970           

4 Chlorki mg/Cl/I 1 000             2 000               3 000           

5 Azot amonowy mgNNH4/l 200                400                  600              

6 Fosfor mg P/l 15                  30                    45                

7 Odczyn Ph pH 6,5-9,0 >6,5<9,0

Parametr zanieczyszczenia
Jednostka 

miary
L.p.

Kategoria zanieczyszczenia ścieków wartości graniczne 

parametrów zanieczyszczenia


