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TARYFĘ ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 4 PAŹDZIERNIKA 2014 DO 30 CZERWCA 2015 ROKU 
 (rodzaje i wysokość cen i stawek opłat). 
 

Ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. 
 

Wyszczególnienie cena jednostkowa  
netto w zł/m3 VAT cena jednostkowa  

brutto w zł/m3 

Cena za 1m3 dostarczonej wody w rozliczeniach z odbiorcami wody dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. 5,68 0,45 6,13 

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustalona na podstawie wskazań urządzenia 
pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody. 

6,71 0,54 7,25 

 
Stawki miesięcznych opłat abonamentowych na odbiorcę. 
 

Wyszczególnienie 

Usługa odczytu 
 - za każdy 

punkt 
rozliczeniowy  

[zł/m-c] 

Rozliczenie 
należności  

- za każdy punkt 
rozliczeniowy 

[zł/m-c] 

Gotowość do 
świadczenia usług - 

woda - za każdy 
punkt rozliczeniowy 

[zł/m-c] 

Gotowość do 
świadczenia usług - 

kanalizacja - za każdy 
punkt rozliczeniowy  

[zł/m-c] 

Razem stawka 
opłaty 

abonamentowej 
miesięcznie 
w zł netto 

VAT 

Razem stawka 
opłaty 

abonamentowej 
miesięcznie 
w zł brutto 

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza – odbiorcy 
korzystający z usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.  5,51 8,98 3,82 3,88 22,19 1,78 23,97 

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza – odbiorcy 
korzystający wyłącznie z usług zaopatrzenia w wodę.  5,51 8,98 3,82 - 18,31 1,46 19,77 

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej.  1,38 2,25 0,95 - 4,58 0,37 4,95 

W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym.  5,51 8,98 - - 14,49 1,16 15,65 

W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody – odbiorcy korzystający z usług zaopatrzenia w wodę 
i odbioru ścieków.  

- 8,98 3,82 3,88 16,68 1,33 18,01 

W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług zaopatrzenia 
w wodę.  

- 8,98 3,82 - 12,80 1,02 13,82 

W rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie 
wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego – dotyczy odbiorców 
korzystających wyłącznie z usług odbioru ścieków.  

5,51 8,98 - 3,88 18,37 1,47 19,84 

W rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na postawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – dotyczy 
odbiorców korzystających wyłącznie z usług odbioru ścieków.  

- 8,98 - 3,88 12,86 1,03 13,89 

 
 

 


