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Taryfy opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 
Czas obowiązywania 01.01.2015-31.12.2015 

 

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/mᶟ)   netto    4,09 

                                       brutto 4,42 

Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz 

główny ( w zł/m-c/budynek)) 

                                      netto  11,52 

                                      brutto 12,44 

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   4,09 

                                      brutto  4,42 

-Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz 

główny  ( w zł/m-c/budynek)  

                                     netto   11,52 

                                      brutto 12,44  

-Stawka opłaty abonamentowej, odczyt  

wodomierza dodatkowego(w zł/m-c) 

                                      netto  1,42 

                                      brutto 1,53 

3. 

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

Cena wody ( w zł/mᶟ)  netto      4,09 

                                       brutto  4,42 

Stawka opłaty abonamentowej ( w zł/m-

c/budynek) 

                                      netto    10,10 

                                      brutto   10,91 

4. 

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

Cena wody ( w zł/mᶟ)  netto    4,09 

                                    brutto   4,42 

-Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz 

główny ( w zł/m-c/budynek)         

                                      netto  11,52 

                                      brutto 12,44 

-Stawka opłaty abonamentowej- odczyt 

wodomierza w lokalu(w zł/m-c) 

                                      netto  1,42 

                                      brutto 1,53 

5. 

 

Pozostali odbiorcy I -odbiorcy 
rozliczani według wodomierza 
głównego 
 

Cena wody ( w zł/mᶟ)   netto     4,46 

                                      brutto   4,82 

Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz 

główny ( w zł/m-c/budynek) 

                                      netto    11,52 

                                      brutto   12,44 

6. 
Pozostali odbiorcy II-odbiorcy 
rozliczani według wodomierza 

Cena wody ( w zł/mᶟ)    netto   4,46 

                                      brutto  4,82 
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głównego oraz rozliczani według 
wodomierza dodatkowego, 
mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej 

-Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz 

główny  ( w zł/m-c/ budynek) 

                                     netto   11,52 

                                     brutto  12,44 

 -Stawka opłaty abonamentowej, odczyt  

wodomierza dodatkowego(w zł/m-c) 

                                      netto  1,42 

                                      brutto 1,53            

 

7. 

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

Cena wody ( w zł/mᶟ)  netto    4,46 

                                     brutto   4,82 

Stawka opłaty abonamentowej  ( w zł/m-

c/budynek) 

                                     netto   10,10 

                                     brutto  10,91                     

 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

1. 

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

Cena usługi odprowadzania ścieków  

( w zł/mᶟ)                    netto   4,08 

                                    brutto  4,41 

Stawka opłaty abonamentowej, wod.gł.lub 

urz.pom. ( w zł/m-c/budynek) 

                                    netto  7,07 

                                    brutto 7,64 

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   4,08 

                                    brutto  4,41 

Stawka opłaty abonamentowej, wod.gł. lub 

urz.pom. ( w zł/m-c/budynek) 

                                    netto  7,07 

                                    brutto 7,64 

3. 

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

Cena usługi odprowadzania  ścieków 

 ( w zł/mᶟ)                   netto   4,08 

                                    brutto  4,41 

Stawka opłaty abonamentowej (w zł/m-

c/budynek) 

                                    netto  5,65 

                                    brutto 6,10 

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   4,08 

                                    brutto  4,41 

-Stawka opłaty abonamentowej, wod. gł.lub 

urz.pom. ( w zł/m-c/budynek) 

                                    netto    7,07 

                                    brutto   7,64 
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 -Stawka opłaty abonamentowej- odczyt 

wodomierza lub urz. pom. w lokalu(w zł/m-

c)                                   netto  1,42 

                                      brutto 1,53 

5. 

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

Cena usługi odprowadzania  ścieków 

 ( w zł/mᶟ)                   netto   5,39 

                                    brutto  5,82 

Stawka opłaty abonamentowej, wod.gł. lub 

urz.pom. ( w zł/m-c/ budynek) 

                                    netto   7,07 

                                    brutto 7,64 

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   5,39 

                                    brutto  5,82 

Stawka opłaty abonamentowej, wod.gł. lub 

urz.pom. ( w zł/m-c/budynek) 

                                    netto   7,07 

                                    brutto 7,64 

 

 

7. 

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

Cena usługi odprowadzania  ścieków 

 ( w zł/mᶟ)                   netto   5,39 

                                    brutto  5,82 

Stawka opłaty abonamentowej ( w zł/m-

c/budynek) 

                                    netto   5,65 

                                    brutto  6,10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


