
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
Cena/stawka netto w okresie 

od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka netto w 

okresie

od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka netto w 

okresie

od 25 do 36 miesiąca

cena  w zł za 1 m3 dostarczonej 

wody
5,30 5,52 5,67

opłata stała abonamentowa 

zł/odb/okres rozliczeniowy

- 1 miesiąc

8,01 8,31 8,50

cena  w zł za 1 m3 dostarczonej 

wody
5,30 5,52 5,67

opłata stała abonamentowa 

zł/odb/okres rozliczeniowy 

- 1 miesiąc

13,53 14,12 14,65

cena  w zł za 1 m3 dostarczonej 

wody
5,30 5,52 5,67

opłata stała abonamentowa 

zł/odb/okres rozliczeniowy

- 2 miesiące

10,50 10,81 10,85

cena  w zł za 1 m3 dostarczonej 

wody
5,30 5,52 5,67

opłata stała abonamentowa 

zł/odb/okres rozliczeniowy

- 2 miesiące

16,02 16,62 17,00

cena  w zł za 1 m3 dostarczonej 

wody
5,30 5,52 5,67

opłata stała abonamentowa 

zł/odb/okres rozliczeniowy

- 2 miesiące

4,98 5,00 4,70

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
Cena/stawka netto w okresie 

od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka netto w 

okresie

od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka netto w 

okresie

od 25 do 36 miesiąca

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków
8,12 8,44 8,60

opłata stała abonamentowa 

zł/odb/okres rozliczeniowy

- 1 miesiąc

12,64 12,92 13,17

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków
8,12 8,44 8,60

opłata stała abonamentowa 

zł/odb/rozliczeniowy

- 1 miesiąc

18,16 18,73 19,32

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków
8,12 8,44 8,60

opłata stała abonamentowa 

zł/odb/rozliczeniowy

- 1 miesiąc

7,12 7,11 7,02

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków
8,12 8,44 8,60

opłata stała abonamentowa 

zł/odb/okres rozliczeniowy

- 2 miesiące

19,76 20,04 20,19

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków
8,12 8,44 8,60

opłata stała abonamentowa 

zł/odb/rozliczeniowy

- 2 miesiące

25,28 25,85 26,34

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków
8,12 8,44 8,60

opłata stała abonamentowa 

zł/odb/rozliczeniowy

- 2 miesiące

14,24 14,23 14,04
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6

S 2.3 Dostawcy ścieków rozliczani za 

ilość odprowadzonych ścieków 

ustaloną na podstawie przepisów 

dotyczących przeciętych norm zużycia 

wody.

S 1.3 Dostawcy ścieków rozliczani za 

ilość odprowadzonych ścieków 

ustalonych na podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych norm zużycia 

wody.
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S 2.1 Odbiorcy wody i dostawcy 

ścieków rozliczani w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego.

S 2.2 Dostawcy ścieków rozliczani w 

oparciu o wskazania wodomierza 

głównego.

Załącznik do decyzji znak: KR.RZT.70.8.2020 
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S 1.2 Dostawcy ścieków rozliczani w 

oparciu o wskazania wodomierza 

głównego.

1

W 1.1 Odbiorcy wody i dostawcy 

ścieków rozliczani w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego.

1

S 1.1 Odbiorcy wody i dostawcy 

ścieków rozliczani w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego.
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W 1.2  Odbiorcy wody rozliczani w 

oparciu o wskazania wodomierza 

głównego.
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W 2.1 Odbiorcy wody i dostawcy 

ścieków rozliczani w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego.

W 2.2 Odbiorcy wody rozliczani w 

oparciu o wskazania wodomierza 

głównego.

W 2.3 Odbiorcy wody rozliczani na 

podstawie przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia wody.



Jednostkowa stawka 

opłaty

w okresie od 1 do 36 

miesiąca obowiązywania 

taryf

zł/kg

1 2 3 4

Grupa I

Temperatura °C 35 Tabela 1

Odczyn (pH) - 6,5 – 9,5 Tabela 2

Grupa II

Azot amonowy mg/l 200 27,27

Azot azotynowy mg/l 10 27,27

Fosfor ogólny mg/l * 27,27

Pięciodniowe biochemiczne 

zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
mg/l O2 * 27,27

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu  

(ChZTCr)
mg/l O2 * 16,39

Zawiesiny ogólne mg/l * 5,05

Chlorki mg/l 1000 5,05

Siarczany mg/l 500 5,05

Grupa III

Siarczyny mg/l 10 16,39

Żelazo ogólne mg/l 10 16,39

Fluorki mg/l 20 272,82

Rodanki mg/l 30 477,38

Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 15 477,38

Węglowodory ropopochodne mg/l 15 477,38

Substancje ekstrahujące się eterem 

naftowym
mg/l 100 477,38

Wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (WWA)
mg/l 0,2 477,38

Surfaktanty anionowe (substancje 

powierzchniowo czynne anionowe)
mg/l 15 477,38

Surfaktanty niejonowe (substancje 

powierzchniowo czynne niejonowe)
mg/l 20 477,38

Bar mg/l 5 716,12

Beryl mg/l 1 716,12

Bor mg/l 10 716,12

Cynk mg/l 5 716,12

Cyna mg/l 2 716,12
Chrom ogólny mg/l 1 716,12
Kobalt mg/l 1 716,12

Molibden mg/l 1 716,12

Selen mg/l 1 716,12

Tal mg/l 1 716,12

Tytan mg/l 2 716,12

Wanad mg/l 2 716,12

Cyjanki związane mg/l 5 716,12

Cyjanki wolne mg/l 0,5 894,79

Antymon mg/l 0,5 894,79

Arsen mg/l 0,5 894,79

Chrom+6 mg/l 0,2 894,79

Miedź mg/l 1 894,79

Nikiel mg/l 1 894,79

Ołów mg/l 1 894,79

Srebro mg/l 0,5 894,79

Chlor wolny mg/l 1 894,79

Nazwa wskaźnika Jednostka 
Najwyższa dopuszczalna 

wartość1)

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych



Chlor całkowity mg/l 4 894,79

Siarczki mg/l 1 894,79

Lotne związki chloroorganiczne (VOX) mg/l 1,5 894,79

Adsorbowalne związki 

chloroorganiczne (AOX)
mg/l 1 894,79

Lotne węglowodory aromatyczne (BTX -

benzen, toluen, ksylen)
mg/l 1 894,79

Rtęć (Hg) mg/l 0,06 1193,49

Kadm (Cd) mg/l 0,4 1193,49

Tetrachlorometan (CCl4) mg/l 3 1193,49

Pentachlorofenol (PCP) 

2,3,4,5,6-pięciochloro-1-

hydroksybenzen i jego sole

Insektycydy fosforoorganiczne mg/l 0,1 1193,49

Heksachlorobenzen (HCB) mg/l 2 1193,49

Heksachlorobutadien (HCBD) mg/l 3 1193,49

Trichlorometan  (chloroform) (CHCl3) mg/l 2 1193,49

1,2-dichloroetan (EDC) mg/l 0,2 1193,49

Trichloroetylen (TRI) mg/l 0,2 1193,49

Tetrachloroetylen (PER) mg/l 1 1193,49

Trichlorobenzen (TCB) mg/l 0,1 1193,49

Heksachlorocykloheksan (HCH) mg/l 0 1301,57

Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna mg/l 0 1301,57

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan 

(DDT)
mg/l 0 1301,57

Wielopierścieniowe chlorowane 

dwufenyle (PCB)
mg/l 0 1301,57

Wielopierścieniowe chlorowane 

trójfenyle (PCT)
mg/l 0 1301,57

*- najwyższe dopuszczalne wartości zgodnie z zawartymi umowami 

Ścieki, których temperatura przekracza 

dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C

Ścieki, których temperatura przekracza 

dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej

Ścieki, których pH jest wyższe od górnej 

albo niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH

Ścieki, których pH jest wyższe od górnej 

albo niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH

Ścieki, których pH jest wyższe od górnej 

albo niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 

2,5 pH

Ścieki, których pH jest wyższe od górnej 

albo niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%VAT.

1,37

3,42

6,82

13,23

0,68 za każdy stopień przekroczenia

1,37 za każdy stopień przekroczenia

Tabela 2 - Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków

Nazwa wskaźnika

Jednostkowa stawka opłaty

w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryf

zł/m3

1193,49

Tabela 1 - Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków

Nazwa wskaźnika

Jednostkowa stawka opłaty

w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryf

zł/m3

mg/l 2
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