
WODOCIĄGI i KANALIZACJA Spółka z o.o. w DzierŜoniowie 

OGŁASZA TARYFY  

obowiązujące od 1-01-2014 do 31-12-2014 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na mocy art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków; (Dz. U. Nr 123, poz. 858  z 2006 r. t.j. z poź. zm.) 
 

Lp. 
Taryfowa grupa odbiorców usług  Wysokość cen i stawek opłat 

abonamentowych 
ZAOPATRZENIE w WODĘ 

1. 
Gospodarstwa domowe I - odbiorcy 
rozliczani według wodomierza 
głównego 

Cena wody (w zł/m3)       netto 3,69 
                                       brutto 3,99 
Stawka opłaty abonamentowej (w zł/m-c) 
                                      netto  9,34 
                                      brutto 10,09 

2. 

Gospodarstwa domowe II-odbiorcy 
rozliczani według wodomierza 
głównego oraz rozliczani według 
wodomierza dodatkowego, mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie zuŜytej 
 

Cena wody (w zł/m3)      netto   3,69 
                                      brutto  3,99 
Stawka opłaty abonamentowej  (w zł/m-c) 
(netto  9,34 wod.gł.+1,70 wod. dodatkowy) 
                                     netto   11,04 
                                     brutto 11,92  

3. 

Gospodarstwa domowe III –odbiorcy 
rozliczani na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm 
zuŜycia wody 

Cena wody ( w zł/m3)       netto   3,69 
                                       brutto  3,99 
Stawka opłaty abonamentowej (w zł/m-c) 
                                      netto    7,75 
                                      brutto   8,37 

4. 

 
Gospodarstwa domowe IV –odbiorcy 
usług rozliczani na podstawie 
wodomierza przy punkcie czerpalnym 
wody w budynku wielolokalowym 
 

Cena wody ( w zł/m3)    netto    3,69 
                                     brutto   3,99 
Stawka opłaty abonamentowej (w zł/m-c)  
 (netto 9,34 wod.gł.+1,70 wod. odczyt w lokalu) 
                                    netto  11,04 
                                    brutto 11,92 

5. 

 
Pozostali odbiorcy I -odbiorcy 
rozliczani według wodomierza 
głównego 
 

Cena wody (w zł/m3)      netto    4,15 
                                      brutto   4,48 
Stawka opłaty abonamentowej (w zł/m-c) 
                                      netto     9,90 
                                      brutto    10,69 

6. 

Pozostali odbiorcy II-odbiorcy 
rozliczani według wodomierza 
głównego oraz rozliczani według 
wodomierza dodatkowego, mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie zuŜytej 

Cena wody (w zł/m3)      netto   4,15 
                                      brutto  4,48 
Stawka opłaty abonamentowej  (w zł/m-c) 
                                     netto   11,60 
                                     brutto  12,53           

7. 

Pozostali odbiorcy III –odbiorcy usług 
rozliczani na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm 
zuŜycia wody 

Cena wody (  zł/m3)     netto    4,15 
                                     brutto   4,48 
Stawka opłaty abonamentowej  (w zł/m-c) 
                                     netto   8,40 
                                     brutto  9,07        
                 



ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

1. 

Gospodarstwa domowe I – odbiorcy 
rozliczani według wodomierza głównego 
lub urządzenia pomiarowego 
 

Cena usługi odprowadzania ścieków (w zł/m3)                  
                                    netto   3,67 
                                    brutto  3,96 
Stawka opłaty abonamentowej ( w zł/m-c) 
                                    netto  6,50 
                                    brutto 7,02 

2. 

Gospodarstwa domowe II-odbiorcy 
rozliczani według wodomierza głównego 
lub urządzenia pomiarowego oraz 
rozliczani według wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zuŜytej 

Cena usługi odprowadzania ścieków (w zł/m3)           
                                    netto   3,67 
                                    brutto  3,96 
Stawka opłaty abonamentowej (w zł/m-c) 
                                    netto  6,50 
                                    brutto 7,02 

3. 

Gospodarstwa domowe III –odbiorcy 
rozliczani na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zuŜycia 
wody¹)* 
 
 

Cena usługi odprowadzania  ścieków(w zł/m3) 
                                    netto   3,67 
                                    brutto  3,96 
Stawka opłaty abonamentowej (w zł/m-c) 
                                    netto  5,04 
                                    brutto 5,44 

4. 

Gospodarstwa domowe IV –odbiorcy 
usług rozliczani na podstawie 
wodomierza przy punkcie czerpalnym 
wody w budynku wielolokalowym 
 

Cena usługi odprowadzania  ścieków (w zł/m3) 
                                    netto   3,67 
                                    brutto  3,96 
Stawka opłaty abonamentowej  w zł/m-c) 
(netto 6,50 wod. gł.+ 1,70 wod. odczyt w lokalu) 
                                    netto    8,20 
                                    brutto   8,86 

5. 

 
Pozostali odbiorcy I - odbiorcy 
rozliczani według wodomierza głównego 
lub urządzenia pomiarowego 
 
 

Cena usługi odprowadzania  ścieków (w zł/m3) 
                                    netto   5,39 
                                    brutto  5,82 
Stawka opłaty abonamentowej (w zł/m-c) 
                                    netto   7,38 
                                    brutto 7,97 

6. 

Pozostali odbiorcy II-odbiorcy rozliczani 
według wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego oraz rozliczani 
według wodomierza dodatkowego, 
mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zuŜytej 

Cena usługi odprowadzania  ścieków (w zł/m3) 
                                    netto   5,39 
                                    brutto  5,82 
Stawka opłaty abonamentowej (w zł/m-c) 
                                    netto   7,38 
                                    brutto 7,97 

7. 

Pozostali odbiorcy III –odbiorcy usług 
rozliczani na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zuŜycia 
wody 

Cena usługi odprowadzania  ścieków (w zł/m3) 
                                    netto   5,39 
                                    brutto  5,82 
Stawka opłaty abonamentowej (w zł/m-c) 
                                    netto   5,92 
                                    brutto 6,39 

 

 
Do cen i stawek opłat wymienionych w tabeli dolicza się obowiązujący w dniu 

sprzedaŜy podatek VAT, zgodnie z odrębnymi przepisami. 


